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Podstawy prawne: 

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

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

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

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

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1290, 

2245); 

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

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949); 

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

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. 

450,650,728,1365); 

9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: z Dz.U. 2018 r.                 

poz. 1000); 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z  2016 r. poz. 1870); 

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

(t.j. z Dz.U. 2018 r. poz. 998, 1076,1544); 

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

poz. 682, 950); 

13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                                          

(t.j.:  z Dz.U. 2018 r. poz. 2096). 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa szkoły brzmi: Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego  

w Lublinie, zwane dalej Technikum/Szkołą.  

2. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości imienia Jana           

Kilińskiego w Lublinie, zwanego dalej Zespołem Szkół. 

3. Siedziba Technikum: ul. Chopina 28  20-023 Lublin. 

4. Technikum jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej dla młodzieży. 

5. Technikum jest pięcioletnią szkołą ponadpodstawową. 

6. W pięcioletnim Technikum prowadzi się oddziały  czteroletniego Technikum   

dla absolwentów dotychczasowego  gimnazjum aż do czasu likwidacji tych klas. 

7. Organem prowadzącym Technikum jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,  

z siedzibą przy ulicy Rynek 2 w Lublinie, zwana dalej organem prowadzącym.  

8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.  

§ 2 

Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego w Lublinie kształci w zawodach: 

technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, (technik reklamy od 2019 r.), 

technik informatyk, technik usług fryzjerskich, kelner, (technik usług kelnerskich od 2019 r.). 

§ 3 

1. Statutowa działalność Szkoły jest częściowo finansowana z dotacji przekazywanych przez 

Urząd Miasta Lublin. 

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności                       

statutowej z darowizn od osób fizycznych i prawnych, dobrowolnych wpłat rodziców 

uczniów, ze środków własnych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie lub funduszy 

unijnych.  

3. Gospodarkę finansową i materiałową placówki prowadzi Szkoła. Zasady prowadzenia                         

przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 4 

Okres kształcenia w Technikum trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej oraz 4 lata 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 
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Cele i zadania Technikum 

§ 5 

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

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Zespołu Szkół, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów                             

oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami Szkoły w szczególności jest: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

3) kształtowanie u uczniów poczucia własnej godności i szacunku dla godności innych 

osób; 

4) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,                         

argumentowania i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w zasób wiadomości oraz kształtowanie umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego  

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

3. Do zadań Szkoły w szczególności należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów na terenie                     

Zespołu Szkół oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych                       

przez Szkołę; 
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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 oraz dla poszczególnych zawodów, objętych ramowym 

planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 

uczenia    i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom  

i nauczycielom stosownie do potrzeb; 

7) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

zasad higieny pracy; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

9) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne, 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 

będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie metod pracy 

do poziomu przygotowania uczniów; 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich; 
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17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 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 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 polskiej 

oraz innych narodów; 

26) upowszechnianie wśród uczniów 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 wykorzystania 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. 
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§ 6 

1. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego 

i kształcenia zawodowego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji 

i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, 

a także kształcenie myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym  

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, 

w tym programowanie; 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym Szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

2. Zadaniem Szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, 

które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane 

na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości 

skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia młodzieży 

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły.  

4. Cele i zadania Technikum realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach  klasowo-

 lekcyjnych, podczas praktyk zawodowych, na zajęciach sportowych, na zajęciach 

pozalekcyjnych i w czasie działalności pozaszkolnej. 

5. Działalność edukacyjna Technikum jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół, obejmujący wszystkie treści  

i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku i potrzeb uczniów. 

6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu 

Szkół tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawach 

programowych. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, 

jak i każdego nauczyciela. 
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Organy Technikum 

§ 7 

1. Organami Technikum, wspólnymi dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, 

są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół; 

2) Wicedyrektor Zespołu Szkół; 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Kierownik szkolenia praktycznego; 

5) Rada Rodziców; 

6) Samorząd Uczniowski. 

§ 8 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkół. 

2. Szkołą, za zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty, może również kierować osoba niebędąca 

nauczycielem powołana na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół przez organ prowadzący. 

3. Dyrektora Zespołu Szkół powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół:  

1) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

2) planuje, organizuje i kieruje pracą dydaktyczno wychowawczą Szkoły; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku zebrania zgodnie z regulaminem; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa  

i zawiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

8) może powołać spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły 

przedmiotowe, zadaniowe i inne; 

9) opracowuje, wspólnie z głównym księgowym, plan finansowy Technikum; 
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10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym                    

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

11) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

12) przyjmuje uczniów do Szkoły; 

13) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów w przypadkach 

określonych w Statucie; 

14) przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim, rodzicami i Radą Rodziców; 

15) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły; 

16) odpowiada za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji 

oraz mienia Technikum; 

17) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

18) powołuje komisję stypendialną przyznającą stypendia uczniom za wyniki w nauce  

i za osiągnięcia sportowe; 

19) współdziała ze szkołami wyższego szczebla w organizacji praktyk pedagogicznych; 

20) współpracuje z odpowiednimi zakładami pracy w organizacji praktyk zawodowych 

uczniów; 

21) w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół ustala zawody, w których 

kształci Technikum, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy; 

22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia  

specjalnego ucznia; 

23) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad młodzieżą; 

24) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną; 

25) może podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie Szkoły; 

26) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Technikum 

przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania; 
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27) corocznie podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników  

lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących  

w danym roku szkolnym; 

28) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ustala - w przypadku 

braku porozumienia w zespole nauczycieli - zestaw podręczników lub materiałów  

edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 

cztery lub pięć lat szkolnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące 

w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

29) na wniosek zespołu nauczycieli może dokonać zmian w szkolnym zestawie  

podręczników lub materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych; 

30) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia, 

po spełnieniu ustawowych wymogów, ustala – w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym Zespół Szkół, zakres i czas prowadzenia indywidualnego nauczania 

oraz powierza nauczycielom prowadzenie powyższych zajęć; 

31) na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego 

ucznia, wychowawcy oddziału lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne,  

których dotyczy wniosek, po otrzymaniu indywidualnego programu nauki zezwala –  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni  

psychologiczno – pedagogicznej, na indywidualny tok nauki; 

32) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu; 

33) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych w oparciu o odrębne przepisy na podstawie zaświadczenia lekarskiego; 

34) na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia                                             

lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-                               

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,                                                                    

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

z nauki drugiego języka obcego;  

35) uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia  

w danym sporcie lub aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalowe, miejsce 

zamieszkania uczniów, tradycje sportowe środowiska lub szkoły oraz możliwości  

kadrowe – przygotowuje propozycje dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego; 
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36) organizuje egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne oraz sprawdzian wiadomości 

i umiejętności w oparciu o odrębne przepisy; 

37) organizuje   egzaminy   zawodowe:   technik  logistyk,  technik  spedytor,   technik 

organizacji reklamy, technik reklamy ( od 2019 r.), technik informatyk, technik usług 

fryzjerskich,  kelner,  technik usług kelnerskich (od 2019 r. )   w  oparciu  o  odrębne 

przepisy; 

38) jest zobowiązany powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na 

terenie którego mieszka absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który nie 

ukończył  18 lat, o przyjęciu go do szkoły, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia 

absolwenta oraz powiadomić tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ciągu 14 

dni o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez tego absolwenta; 

39) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego – biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

Szkoły, może  w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-  wychowawczych w wymiarze do 10 dni; 

40) opracowuje arkusz organizacji Technikum na kolejny rok szkolny i przekazuje go,  

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe do organu  

prowadzącego; 

41) przydziela nauczycielom prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia lub zajęcia 

dodatkowo płatne; 

42) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej; 

43) może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 stopni C lub jest niższa albo wystąpiły 

na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów; 

44) może, za zgodą organu prowadzącego, tworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne 

stanowiska kierownicze; 

5. Zadaniem wicedyrektora jest: 

1) wykonywanie zadań w ramach nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi 

przepisami, w tym prowadzenie obserwacji lekcji u wskazanych przez Dyrektora 

Zespołu nauczycieli; 

2) nadzór nad pracą biblioteki szkolnej; 

3) kontrola dokumentacji doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, psychologa; 
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4) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych nauczycieli i przekazywanie jej 

do księgowości; 

5) prowadzenie księgi zastępstw ; 

6) wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa doraźne; 

7) opracowywanie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej; 

8) nadzór nad pracami i dokumentacją Zespołu Wychowawców oraz zespołów 

przedmiotowych; 

9) opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych na każdy rok szkolny  

i wprowadzanie korekt po wszelkich zmianach organizacyjnych; 

10) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli; 

11) prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

12) pełnienie dyżuru kierowniczego w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu; 

13) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

14) przygotowanie danych do sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej;  

15) kierowanie pracą Komisji Rekrutacyjnej; 

16) opracowanie dokumentów związanych z naborem uczniów do klas pierwszych; 

17) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu; 

18) kontrola dokumentów regulujących funkcjonowanie Szkoły pod kątem ich zgodności  

z obowiązującymi przepisami prawa; 

19) monitorowanie informacji umieszczanych na stronie internetowej Szkoły; 

20) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami; 

21) współpraca z Policją i służbami porządkowymi; 

22) organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów zewnętrznych; 

23) wykonywanie poleceń Dyrektora Zespołu; 

24) zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w zakresie 

delegowanych uprawnień wynikających z przepisów szczegółowych. 

6. Zadania kierownika szkolenia praktycznego: 

1) kierowanie organizacją praktyki zawodowej; 

2) kontrola umów zawartych między Szkołą a zakładami pracy dotyczących praktyk 

zawodowych uczniów; 

3) współpraca z pracodawcami i Wicedyrektorem Zespołu w zakresie rekrutacji uczniów 

do klas pierwszych; 
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4) udział w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez zakłady pracy, 

oraz przez inne instytucje wspomagające kształcenie zawodowe młodzieży; 

5) udzielanie instruktażu, pomocy i poradnictwa w zakresie organizacji praktyki  

zawodowej; 

6) przeprowadzanie spotkań z młodzieżą oraz ich rodzicami (opiekunami prawnymi)  

w celu omówienia praw i obowiązków ucznia podczas praktyki zawodowej; 

7) prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami i ich rodzicami (opiekunami    

prawnymi) z zakresu spraw związanych z praktykami zawodowymi; 

8) nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych; 

9) opracowanie rocznego planu pracy kierownika szkolenia praktycznego; 

10) sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań z przebiegu praktyk zawodowych  

w Technikum; 

11) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu wynikających  

z potrzeb placówki. 

§ 9 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół. 

4. 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.  

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą  

lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór   

pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim  

powiadomieniu Dyrektora Zespołu Szkół. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,   

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
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1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Technikum; 

3) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia  

lub jego rodziców/prawnych opiekunów nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia  

edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

4) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

5) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny; 

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) uchwala wprowadzane nowelizacje do Statutu; 

8) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego  

przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju   

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia  

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

4) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom      

dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia; 

5) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

6) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

7) przygotowuje projekt zmian do Statutu;  

8) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami  

do organu prowadzącego; 

9) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

10) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach 

Zespołu Szkół, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
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11. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 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. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. Księgę 

protokołów przechowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady, osoby  

sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 

zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

14. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, 

protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty 

złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

15. Protokół sporządza się do 3 dni po zakończeniu obrad. 

16. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w bibliotece Zespołu Szkół. 

17. 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 Zespołu Szkół. 

18. Każdy członek Rady Pedagogicznej, nawet gdy był nieobecny na zebraniu, jest 

zobowiązany do realizacji i przestrzegania podjętych uchwał i przyjętych postanowień. 

19. Członek Rady Pedagogicznej nieobecny na zebraniu jest zobowiązany do zapoznania się  

z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzeniu znajomości 

postanowień własnoręcznym podpisem pod protokołem. 

§ 10 
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1. W Technikum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców /prawnych opiekunów    

z każdego oddziału. 

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Zespołu Szkół oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. 

4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Zespołu 

Szkół. 

5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania     

realizacji celów i zadań Zespołu Szkół; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Technikum,     

a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu Szkół,       

rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, takich jak: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych  

w Szkole i w oddziale, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat 

dziecka i jego postępów lub trudności w nauce, 

b) znajomość Statutu, regulaminów szkolnych i innych dokumentów prawa    

szkolnego, 

c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół, 

e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.  

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu Szkół i innych organów Zespołu 

Szkół, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczo-profilaktycznego Zespołu Szkół obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów,     realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki 

dostosowane    do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do nauczycieli      i rodziców; 
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia   

lub wychowania Szkoły; 

3) opiniowanie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół 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; 

4) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

5) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6) opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych; 

7) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora Zespołu Szkół podręczników i materiałów 

edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.  

8. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu Szkół, innych organów Zespołu 

Szkół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami    

i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych. 

9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

10. Tryb wyboru członków Rady Rodziców: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

2) datę wyboru do Rady Rodziców, Dyrektor Zespołu Szkół podaje do wiadomości    

rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów; 

3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 

b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic/opiekun prawny 

ucznia, 

c) do Rady Rodziców wybiera się jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  

d) komisję wyborczą powołują rodzice/ opiekunowie prawni na zebraniu 

wyborczym rodziców,  

e) wychowawca oddziału zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej  

i organizację wyborów, 

f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca 

oddziału,  
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g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów, 

h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów, 

i) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Zespołu 

Szkół, 

j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni 

po dacie wyborów. 

11. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców/ opiekunów prawnych uczniów oraz innych 

źródeł.    Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

§ 11 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. 

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w kontaktach z innymi 

organami Zespołu Szkół. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu   

Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół    

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 Zespołu Szkół; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

7) wyrażanie opinii w sprawie długości przerw międzylekcyjnych. 

5. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Zespołu 

Szkół. 
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6. 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. 

7. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany 

przez 20% uczniów Zespołu Szkół.  

8. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7, stosuje się następującą procedurę: 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów    

do objęcia stanowisk w organach Samorządu - wnioskodawcy przedkładają     

Dyrektorowi Zespołu Szkół; 

2) Dyrektor Zespołu Szkół może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego 

wśród uczniów, może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące                                

w Zespole Szkół stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów Samorząd Uczniowski, na wniosek Dyrektora       

Zespołu Szkół, wydaje stosowną opinię w formie pisemnej. 

§ 12 

1. Wszystkie organy Zespołu Szkół współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego  

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ      

w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy Zespołu Szkół mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania   

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu Szkół i 

Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski  

w formie pisemnej lub w formie ustnej. 

4. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

młodzieży. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są na terenie Zespołu Szkół, z zachowaniem drogi 

służbowej. 

Rozstrzyganie sporów i rozpatrywanie wniosków 

§ 13 
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1. Sprawy, których rozpatrzenie wymaga współdziałania Dyrektora Zespołu Szkół, Rady        

Pedagogicznej, wychowawców oddziałów lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim         

i z rodzicami powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron                

na terenie Zespołu Szkół. 

2. Są one rozstrzygane na zasadzie negocjacji i wzajemnego poszanowania stron. 

3. Sprawy sporne pomiędzy: 

1) Organami Zespołu Szkół, w którym stroną nie jest Dyrektor Zespołu Szkół, rozpatruje 

na pisemny wniosek jednej ze stron Dyrektor. Od przedstawionej przez Dyrektora    

Zespołu Szkół decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia sprawy spornej przysługuje prawo 

wniesienia w ciągu 14 dni od jej przedstawienia odwołania do organu prowadzącego 

Zespół Szkół. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 

2) Dyrektorem Zespołu Szkół a innymi organami Zespołu Szkół rozpatruje na pisemny 

wniosek jednej ze stron organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego   

jest ostateczna. 

3) członkami Rady Pedagogicznej, rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron    

Dyrektor Zespołu Szkół. Od przedstawionej przez Dyrektora decyzji dotyczącej   

rozstrzygnięcia sprawy spornej przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni   

od jej przedstawienia odwołania do organu prowadzącego. Decyzja organu                               

prowadzącego jest ostateczna. 

§ 14 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie        

oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora Zespołu 

Szkół. 

§ 15 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozstrzygania sporów warunkują postanowienia 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

§ 16 

1. Spory między członkami społeczności szkolnej rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół. 

2. Od wszelkich decyzji podjętych w trybie administracyjnym zainteresowanym stronom                 

przysługuje odwołanie. 

3. W przypadku otrzymania kary uczeń i/lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo: 

1) zwrócić się o poradę do wychowawcy; 

2) odwołać się do Dyrektora Zespołu Szkół, gdy kara została udzielona                                              

przez wychowawcę; 



 

Statut Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego w Lublinie 

 

21 

3) odwołać się do organu prowadzącego, gdy kara została nałożona przez Dyrektora                   

Zespołu Szkół. 

4. Od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół o skreśleniu z listy uczniów można odwołać się,                                

za pośrednictwem Dyrektora, do organu nadzoru pedagogicznego. 

5. Termin odwołania, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, wynosi 14 dni  

od dnia doręczenia stronie decyzji. 

6. Po wniesieniu odwołania Dyrektor Zespołu Szkół rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni. 

7. Dyrektor Zespołu Szkół informuje ucznia i jego rodziców o podjętej decyzji i dalszym toku 

postępowania. 

8. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przed upływem terminu wniesienia 

odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje 

decyzję. 

9. Decyzja jest natychmiast wykonalna, gdy nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności 

decyzji, co może nastąpić w szczególności, gdy: 

1) jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego; 

2) istnieje konieczność ochrony interesu społecznego; 

3) jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. 

10. Strona, wobec której zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności, może zwrócić się 

do organu odwoławczego z wnioskiem o wstrzymanie decyzji. 

11. Organ odwoławczy może – w uzasadnionych przypadkach – wstrzymać wykonanie decyzji 

działając na wniosek strony lub z urzędu. 

12. Wszystkie wnioski Rady Rodziców i/lub Samorządu Uczniowskiego dotyczące 

funkcjonowania Zespołu Szkół rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu 14 dni od daty 

złożenia. 

13. O podjętej decyzji Dyrektor Zespołu Szkół informuje zainteresowaną stronę/strony. 

14. We wszystkich omawianych sprawach zainteresowane strony mogą zwrócić się o poradę 

prawną lub o pomoc bezpośrednio do organu prowadzącego, Rzecznika Praw                                

Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka. 

§ 17 

1. W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza                                      albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej                                       i opiekuńczej Technikum. 
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2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa  

w ust.1, wyraża Dyrektor Zespołu Szkół. 

§ 18 

1. Szkolny Klub Wolontariatu działa w Zespole Szkół. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu funkcjonuje w oparciu o Regulamin Szkolnego Klubu                                 

Wolontariatu.  

3. Klub powołany został w celu umożliwienia młodzieży szkolnej zajmowania się 

działalnością woluntarystyczną. 

4. Klub powołano w oparciu o wyrażoną zgodę Dyrektora Zespołu Szkół i na podstawie                       

podpisanego porozumienia o współpracy między Dyrektorem a Regionalnym Centrum                   

Wolontariatu. 

5. Opiekunem Klubu jest nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog,                                

który wyrazi chęć zaangażowania w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

6. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy woluntarystycznej; 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz                                           

niepełnosprawnych, chorych, samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach;  

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;  

8) promowanie życia bez uzależnień;  

9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży. 

7. Prawa i obowiązki członków Szkolnego Klubu Wolontariatu określa regulamin. 

8. Członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu jest dobrowolne. 

§ 19 

1. Technikum może prowadzić międzynarodową współpracę ze szkołami, placówkami         

oświatowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania. 

2. Wymiana młodzieży szkolnej służy realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych. 

3. Źródłami finansowania współpracy międzynarodowej i wymiany młodzieży są: 

1) dotacje celowe organizacji międzynarodowych; 

2) opłaty wnoszone przez uczestników projektu; 

3) Rada Rodziców; 
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4) sponsorzy; 

5) środki z funduszy unijnych.  
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Organizacja Technikum 

§ 20 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w Szkole w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 

września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w Szkole rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek  

po dniu pierwszego września. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw     

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

3. Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                                

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości                              

organizacyjne Szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół 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. 

5. Dyrektor Zespołu Szkół, 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. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 

Dyrektora Zespołu Szkół terminie. 

§ 21 

1. Technikum organizuje kształcenie zawodowe według ramowych planów nauczania                                

dla zawodów: 

1) technik informatyk 351203; 

2) technik logistyk 333107; 

3) technik organizacji reklamy 333906; 

4) technik  reklamy 333907 (od 2019 r.); 
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5) technik spedytor 333108; 

6) technik usług fryzjerskich 514105; 

7) kelner 513101; 

8) technik usług kelnerskich 513102 (od 2019 r.) 

2. Uczeń Technikum musi przystąpić do egzaminów zawodowych. 

3. Absolwent Technikum  może przystąpić do egzaminu maturalnego. 

§ 22 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie ramowych 

planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły.  

2. Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje arkusz organizacji Szkoły organowi prowadzącemu.  

3. W arkuszu organizacji Technikum zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach; 

4) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

5) tygodniowy wymiar godzin rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

6) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

7) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć     

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

8) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać  

w danym roku szkolnym, na realizację zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby      

godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

9) liczbę pracowników administracji i obsługi; 

10) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków                            

przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych                         

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
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6. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,                  

przewidzianych szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów  

dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

7. Podziału  na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie                            

ramowych planów nauczania. 

8. Dyrektor Zespołu Szkół odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby 

uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacji Szkoły jest 

tworzony  

z uwzględnieniem tych przepisów.  

9. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. 

10. Przerwy lekcyjne mogą trwać 5, 10 lub 15 minut. 

Bezpieczeństwo uczniów Technikum 

§ 23 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie                  

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Zespołu Szkół oraz poza jego terenem               

w trakcie wycieczek i wyjść grupowych. 

2. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych                                        

za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest 

on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu Szkół o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne i wyjścia 

grupowe  są organizowane i rozliczane zgodnie z zapisami „Regulaminu wycieczek 

szkolnych i wyjść grupowych”. 

3. Podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół pełną odpowiedzialność za zdrowie  

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych/ wyjść grupowych – kierownik wycieczki / wyjścia wraz z opiekunem/ 

opiekunami. 

4. W komputerach z dostępem do Internetu Zespół Szkół instaluje i aktualizuje                          

oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem uczniów do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole 

§ 24 

1. Z chwilą przyjścia ucznia do Szkoły na: 
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1) zajęcia edukacyjne obowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione  

w szkolnym planie nauczania; 

2) zajęcia dodatkowe; 

3) inne zajęcia organizowane przez Technikum oraz płatne z budżetu Technikum,  

ale nie wprowadzone do planu nauczania (dodatkowy język obcy, koła wiedzy                                      

i zainteresowań, itp.), uczniowie znajdują się pod opieką pracowników 

pedagogicznych,  

a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust.1, są zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie 

zajęciach; 

2) do systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy           

miejsca, w którym są prowadzone zajęcia; 

3) w miarę możliwości samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia                                           

lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrektorowi Zespołu Szkół; 

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych; 

5) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według haromonogramu 

opracowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

6) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów                                 

obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

3. W salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia: 

1) kontroluje sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć; 

2) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów; 

3) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów; 

4) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie; 

5) nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz innego 

sprzętu, który zagrażałby ich bezpieczeństwu. 

4. W Technikum może być zatrudniony nauczyciel wspomagający. 

§ 25 

1. Zasady organizacji przerw lekcyjnych oraz pełnienia dyżurów określa „Regulamin dyżurów 

pełnionych przez nauczycieli”.  

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw między lekcjami odpowiada nauczyciel                           

dyżurujący. 
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3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących.  

4. Uczniom nie wolno opuszczać w czasie zajęć lekcyjnych terenu Zespołu Szkół.  

5. Każda impreza szkolna/wycieczka/wyjście grupowe może się odbyć po wyrażeniu zgody 

przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

§ 26 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w danym roku szkolnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w szkolnym 

planie nauczania. 

2. Liczba oddziałów jest uzależniona od limitów określonych przez organ prowadzący. 

3. W Technikum liczba uczniów w oddziale wynosi do 32 uczniów. 

4. Corocznie dokonuje się podziału się na grupy na zajęciach wymagających specjalnych                            

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu                    

w sprawie ramowych planów nauczania: 

1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających                                     

z podstawy programowej nauczania danego przedmiotu oraz realizowanego 

programu nauczania; 

2) zajęcia z języków obcych i praktyk zawodowych w oddziałach liczących powyżej                                   

24 uczniów są prowadzone w grupach; 

3) obowiązkowe zajęcia z informatyki i są prowadzone w podziale na grupy w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 

liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

4) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, jeśli oddział liczy więcej niż 26 

uczniów; 

5) zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wynajmowanym obiekcie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Bystrzyca” w Lublinie lub w innym obiekcie sportowym. 

5. Zajęcia dydaktyczne niektórych przedmiotów mogą odbywać się z podziałem na grupy                             

wewnątrz oddziału, jak i w grupach międzyoddziałowych (np.: wychowanie fizyczne, etyka). 

6. Zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się w systemie klasowo-lekcyjnym lub w formie innych zajęć 

sportowych. 

§ 27 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie                

zajęć edukacyjnych w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć. 
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2. Czas trwania zajęć prowadzonych w pracowniach regulują odrębne przepisy. 

3. Zasady organizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych w Rzemieślniczym                             

Technikum Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego w Lublinie. 

4. Dopuszcza się możliwość wprowadzania doraźnych zmian w dziennym rozkładzie zajęć                    

oddziału z przyczyn organizacyjnych, w tym z powodu absencji nauczycieli.  

5. O wprowadzanych zmianach uczniowie informowani są z wyprzedzeniem, najpóźniej  

w dniu zajęć lekcyjnych. 

§ 28 

1. W Technikum organizowane mogą być zajęcia dla grup uczniów, z uwzględnieniem  

ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, mogą być organizowane w następujących formach: 

1) kół i zespołów zainteresowań; 

2) zajęć fakultatywnych; 

3) zajęć sportowych; 

4) edukacji kulturalnej (wyjazdy do teatrów, wyjścia do kin, zwiedzanie galerii, muzeów 

itp.); 

5) wycieczek przedmiotowych i zawodowych; 

6) wycieczek turystyczno–krajoznawczych krajowych i zagranicznych; 

7) warsztatów; 

8) nauczania indywidualnego; 

9) innych zajęć. 

3. Liczba uczestników zajęć określonych w ust.2 pkt 1–3 nie powinna być niższa                                             

niż 15 uczniów, liczba ta może być mniejsza za zgodą organu prowadzącego. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę 

środków finansowych. 

Organizacja praktyk zawodowych 

§ 29 

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie praktyk zawodowych. 

2. Praktyki zawodowe organizowane są poprzez umowę zawartą pomiędzy Zespołem Szkół  

a pracodawcą. 

3. Praktyki zawodowe organizowane są w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy  

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności oraz realizowany wymiar godzin jest zgodny                                        

z programem nauczania dla danego zawodu. 



 

Statut Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego w Lublinie 

 

30 

5. Obowiązkowi odbywania praktyk zawodowych podlegają wszyscy uczniowie. 

6. Obowiązki uczniów odbywających praktyki zawodowe regulują odrębne przepisy.  

7. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa                            

i higieny pracy.  

§ 30 

1. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym 

również w okresie ferii letnich. 

2. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich, odpowiedniemu 

skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktycznych. 

3. Praktyka zawodowa realizowana jest indywidualnie lub w grupach. Liczba osób w grupie 

powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla zawodów: 

1) technik informatyk; 

2) technik logistyk; 

3) technik organizacji reklamy; 

4) technik reklamy od 2019 r.; 

5) technik spedytor; 

6) technik usług fryzjerskich; 

7) kelner; 

8) technik usług kelnerskich od 2019 r. 

oraz uwzględniać jego specyfikę, przepisy bhp oraz warunki lokalowe i techniczne                               

do odbywania praktyki zawodowej. 

§ 31 

1. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktyki zawodowej. 

2. Opiekunem ucznia, odbywającego praktykę zawodową, jest pracodawca lub wyznaczony 

pracownik zakładu, który posiada  odpowiednie uprawnienia. 

§ 32 

1. Szkoła nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej. 

2. Szkoła współpracuje z zakładami pracy przyjmującymi uczniów na praktykę zawodową. 

3. Pracę dydaktyczno–wychowawczą w zakresie praktyk zawodowych prowadzi opiekun       

praktyki zawodowej. 

§ 33 

1. Na praktykę zawodową ucznia kieruje Dyrektor Zespołu Szkół. 

2. Uczeń kierowany na praktykę zawodową otrzymuje: 

1) pisemne skierowanie na praktykę zawodową; 
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2) program praktyki zawodowej; 

3) dzienniczek praktyk. 

3. Uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie mogą zaproponować miejsce odbywania 

praktyki zawodowej, po wcześniejszym uzgodnieniu ze wskazanym zakładem pracy.                      

Skierowanie na praktykę zawodową jest w takich przypadkach uzależnione od Dyrektora 

Zespołu Szkół. 

4. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe są zobowiązani do przestrzegania wszystkich  

zasad obowiązujących w miejscu odbywania praktyk, a w szczególności zasad                                      

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Dobowy wymiar godzin praktyk zawodowych uczniów w wieku do lat 16 nie może                             

przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku od 16 do 18 lat – 8 godzin. W szczególnie                             

uzasadnionych przypadkach, określonych rozporządzeniem, dla uczniów powyżej 18 roku 

życia dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin do maksymalnie                

12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych,                               

określonych w ramowym planie nauczania. 

6. Środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktyk zawodowych zapewnia Szkoła.  

§ 34 

1. Uczeń zalicza praktykę zawodową, jeżeli uzyska z niej ocenę wyższą od oceny                                    

niedostatecznej.  

2. Ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej ustala opiekun praktyki zawodowej i wpisuje  

ją do dzienniczka praktyk. 

3. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Dyrektor Technikum, zgodnie z oceną                           

wystawioną w dzienniczku praktyk. 

4. Uczeń, który nie zaliczył praktyki zawodowej, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. 

5. Pozostałe kwestie związane z wystawieniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

oraz procedury odwoławcze regulują przepisy wewnątrzszkolnego oceniania. 

Organizacja pracowni kształcenia praktycznego 

§ 35 

1. Pracownie kształcenia praktycznego są integralną częścią Zespołu Szkół; bezpośredni                    

nadzór nad nimi sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel. 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne w pracowni jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo uczniów przebywających na jej terenie. 
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3. Zadaniem pracowni kształcenia praktycznego jest realizacja zawodowego kształcenia               

praktycznego w oparciu o działalność szkoleniowo-ćwiczeniową. 

4. W pracowniach prowadzona jest nauka zawodu w następujących kierunkach: 

1) technik informatyk; 

2) technik logistyk; 

3) technik organizacji reklamy; 

4) technik  reklamy od 2019 r.; 

5) technik spedytor; 

6) kelner; 

7) technik usług kelnerskich od 2019 r.; 

8) technik usług fryzjerskich. 

5. Dyrektor Zespołu Szkół określa odpowiedzialność nauczycieli kształcenia zawodowego  

za właściwą eksploatację, wykorzystanie, konserwację i sprawność powierzonych im  

urządzeń w ramach przydzielonych obowiązków służbowych. 

6. Obowiązki nauczycieli kształcenia praktycznego określa Dyrektor Zespołu Szkół. 

7. Organizację pracy w pracowniach kształcenia praktycznego określa regulamin. 

8. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły, w szczególności uczeń odbywający zajęcia 

praktyczne w pracowni powinien: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia; 

2) po instruktażu wstępnym powinien zająć stanowisko pracy zgodnie z poleceniem  

nauczyciela i nie opuszczać tego stanowiska bez zezwolenia; 

3) racjonalnie wykorzystywać czas przeznaczony na pracę ćwiczeniową; 

4) dbać o należyty stan urządzeń; 

5) niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o zauważonych przedmiotach i sytuacjach,  

które mogą być przyczyną wypadków lub innych zagrożeń. 

§ 36 

1. W Technikum mogą być przeprowadzane konkursy, których regulamin przewiduje                        

wniesienie opłaty przez uczestnika. Udział uczniów w takich konkursach jest dobrowolny. 

2. Technikum może przeprowadzać odpłatne formy zewnętrznego pomiaru dydaktycznego. 

Udział uczniów w tego typu zewnętrznym pomiarze dydaktycznym jest dobrowolny. 

3. Technikum może podejmować działania edukacyjne o zasięgu regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym. 

§ 37 
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1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki  

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, 

a szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                                        

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniona osoba. 

§ 38 

1. Szkoła w zakresie realizacji działań statutowych zapewnia uczniom możliwość                                       

korzystania z:  

1) klasopracowni z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) pomieszczeń sanitarno–higienicznych i szatni; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

5) sali gimnastycznej z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi. 

§ 39 

1. Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie indywidualnie pracują  

nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie Technikum. 

3. Zadaniem biblioteki i SCI jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów         

bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej ; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

8) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

9) organizacja wystaw okolicznościowych. 

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  
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a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę  

i jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania  

informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych                      

zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych Szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i 

przygotowaniu ich                              do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki; 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  

a) przedkładanie Dyrektorowi Zespołu Szkół planu gromadzenia zbiorów, 

b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

c) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły , przeprowadzanie ich selekcji, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,                             

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowuje roczny plan pracy biblioteki, 

i) składanie do Dyrektora Zespołu Szkół rocznego sprawozdania z pracy biblioteki, 

j) doskonalenie warsztatu pracy. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki                                      

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa regulamin. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm 

etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego; 
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3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki; 

4) zatwierdza przydział czynności bibliotekarza; 

5) zarządza inwentaryzację zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne 

przekazanie przy zmianie bibliotekarza; 

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie 

pracy biblioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców  

i innych ofiarodawców. 

9. Regulamin biblioteki: 

1) biblioteka szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach    

dostosowanych do rozkładu zajęć młodzieży; 

2) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły; 

3) wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość          

o wypożyczone książki i materiały; 

4) z księgozbioru podręcznego można korzystać  wyłącznie w czytelni biblioteki; 

5) jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę 

wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu; 

6) czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji; 

7) czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego                                   

wyszukiwania informacji bibliograficznych; 

8) czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów,                     

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza; 

9) czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały 

przed końcem roku szkolnego; 

10) uczeń odbierający dokumenty zobowiązany jest do przedstawienia w kancelarii Szkoły 

karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki; 

11) czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości                            

o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

§ 40 

1. Z pracowni komputerowych oraz pracowni fryzjerskiej mogą korzystać uczniowie                                    

i pracownicy Technikum oraz inne osoby za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół. 
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2. W pracowniach należy stosować się do  obowiązujących w nich regulaminów. 

3. Za wszelkie wyrządzone szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie                           

z  kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania. 

4. Zakres obowiązków nauczycieli i opiekunów pracowni ustala Dyrektor Zespołu Szkół. 

§ 41 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia lekcji                               

wychowania fizycznego, zajęć sportowo-rekreacyjnych i zajęć sportowych pozalekcyjnych.  

2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Bystrzyca” w Lublinie oraz nauczyciele wychowania fizycznego.  

§ 42 

1. Uczniom Technikum na życzenie rodziców /prawnych opiekunów Szkoła organizuje naukę 

religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1,  jest  wyrażane  w formie  pisemnego  oświadczenia.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania  zgłosi się mniej niż 7 uczniów  

z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych 

lub międzyklasowych. 

4. Zajęcia z etyki organizuje się bez względu na liczbę uczniów. Zajęcia te mogą być                                      

organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii /etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć.  

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do rocznej średniej ocen                         

wlicza się każdą z ocen. 

§ 43 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa  

w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców  

i dziewcząt. 

2. Uczeń Szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli                                           

jego rodzice/prawni opiekunowie lub uczeń pełnoletni zgłoszą wychowawcy /Dyrektorowi 

Zespołu Szkół w formie pisemnej, że uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 

Zakres czynności pracowników Technikum 

§ 44 
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W Technikum zatrudnia się nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uwzględniając                             

obowiązujące przepisy.  

§ 45 

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek        

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,                                         

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

§ 46 

1. Obowiązki nauczyciela:  

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) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb                                     

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

6) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,                               

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

7) 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; 

8) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu 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-                       
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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 

niepełnosprawnych, 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 opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania                       

określonych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. 

9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy                                   

i umiejętności uczniów;  

10) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w ocenianiu wewnątrzszkolnym; 

11) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica/opiekuna prawnego; 

12) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z zasadami oceniania                                             

wewnątrzszkolnego;  

13) informowanie rodziców/prawnych opiekunów uczniów o przewidywanych rocznych 

klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w wewnątrzszkolnych zasadach                

oceniania; 
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14) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,                                 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań                     

przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach; 

15) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

16) współpraca z wychowawcą; 

17) indywidualne kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów; 

18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie                  

prawidłowych wpisów do dziennika elektronicznego 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 ich rodziców/prawnych opiekunów; 

21) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego         

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów, rodziców, po uprzednim                                   

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

2. Nauczyciele mają prawo do: 

1) godnego traktowania przez przełożonych, uczniów i ich rodziców/ opiekunów 

prawnych; 

2) rzetelnej oceny pracy dokonywanej przez Dyrektora Szkoły; 

3) pracy w możliwie najlepszych warunkach; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

5) ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym; 

6) samorozwoju i samokształcenia. 

3. Pracownicy Szkoły, którzy nie są nauczycielami mają obowiązek: 

1) troski o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; 

2) sumiennie i starannie wykonywać pracę; 

3) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników; 
4) wykonywać zadania określone w indywidualnych przydziałach czynności, a także 

wynikających z odrębnych przepisów; 
5) dbać o dobro Szkoły i jej mienie; 

6) przestrzegać Regulaminu Pracy, innych regulaminów obowiązujących w Szkole 
i ustalonego w nich porządku; 

7) stosować się do poleceń przełożonych; 

8) przestrzegać ustalonego czasu pracy; 
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9) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno - 
epidemiologicznych oraz przepisów przeciwpożarowych; 

10) używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem; 

11) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

12) przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego; 

13) dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy. 

4. Pracownicy Szkoły, którzy nie są nauczycielami mają prawo do: 

1) godnego traktowania przez przełożonych, uczniów i ich rodziców/ opiekunów 

prawnych; 

2) rzetelnej oceny pracy dokonywanej przez Dyrektora Szkoły; 

3) pracy w możliwie najlepszych warunkach; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań. 

§ 47 

1. Dyrektor Zespołu Szkół może powoływać zespoły nauczycielskie. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Technikum; 

2) koordynowania działań w Technikum; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami; 

5) poprawy jakości nauczania; 

6) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W Zespole Szkół powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Zespołu Szkół 

może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian                               

osobowych lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor Zespołu Szkół do 

wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół 

ulega                              rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego stałego lub doraźnego zespołu powołuje Dyrektor Zespołu Szkół  

na wniosek członków zespołu. 

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi                    

Zespołu Szkół.  
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9. Zebrania zespołów są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych,                              

szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych                  

lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych                             

w protokole. 

10. Przewodniczący przedkłada na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu. 

§ 48 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza opiekę nad oddziałem jednemu nauczycielowi, zwanemu 

dalej wychowawcą. 

2. W celu zapewnienia ciągłości wychowawczej ustala się, że wychowawca opiekuje się daną 

klasą przez cały cykl kształcenia. 

3. Zmiana wychowawcy jest możliwa w przypadku, gdy wychowawca przebywa na urlopie     

wychowawczym, zdrowotnym lub dłuższym zwolnieniu lekarskim. Dyrektor Zespołu Szkół 

może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy również w innym uzasadnionym przypadku. 

4. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się                             

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. 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; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu                            

konfliktów z rówieśnikami; 

6) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich                                      

do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

7) realizację planu zajęć w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy; 
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8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym 

mu oddziale w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik                       

uczenia się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego                              

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

11) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych                 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami - 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego                                   

gospodarowania na terenie , odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas,                               

pomieszczeń  terenu Zespołu Szkół, rozwijanie samorządności i inicjatyw 

uczniowskich; 

12) 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                                    

i  zawodach; 

13) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu;  

14) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan                                  

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie Zespołu 

Szkół  i poza nim; 

15) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,                 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

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

życiowych, występowanie do organów Zespołu Szkół i innych instytucji z wnioskami                     

o udzielenie pomocy.  

6. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoim wychowankom po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania 

kar. 

7. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących oddziału: 
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1) prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału; 

3) wypisuje świadectwa szkolne; 

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału. 

§ 49 

1. Dyrektor Zespołu Szkół może powołać Zespół Wychowawców. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

3. W pracach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć zaproszeni                                                    

przez przewodniczącego zespołu, za zgodą zespołu, przedstawiciele Samorządu                                          

Uczniowskiego, rodziców/ opiekunów prawnych lub inne osoby. 

4. Główne zadania Zespołu Wychowawców to:  

1) podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do rozwoju osobowości                               

wychowanków; 

2) planowanie zadań wychowawczych i sposobów ich realizacji w każdym roku szkolnym; 

3) ocenianie efektów działań wychowawczych i innowacji pedagogicznych w Szkole; 

4) programowanie wspólnie z uczniami form edukacji kulturalnej, zdrowotnej i rozwoju 

wychowania fizycznego; 

5) wspieranie samorządnych działań zespołów uczniowskich; 

6) współdziałanie z Radą Rodziców w realizacji zadań opiekuńczo -wychowawczych. 

§ 50 

1. Dyrektor Zespołu Szkół może zatrudnić pedagoga szkolnego i psychologa. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego/psychologa należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu                            

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia                                                

i jego uczestnictwo w życiu Szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo  

w życiu Szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 
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6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom                             

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-   

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–                    

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach                            

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,                             

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu Szkół w stosunku do uczniów z udziałem  

ich rodziców/prawnych opiekunów i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad                             

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych,                          

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji, porad indywidualnych                       

oraz szkoleń wewnętrznych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z instytucjami                                              

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Zespołu Szkół; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 51 

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest                          

uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia  

w Szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły  

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości                          

przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi  

na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym; 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu Szkół oraz wspieraniu nauczycieli                                        

w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu  

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych                                 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb                                          

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie                                               tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców/ prawnych opiekunów uczniów w rozwiązywaniu               

problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba                                        

zorganizowania wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 
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2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) uczeń; 

2) rodzice/prawni opiekunowie ucznia; 

3) Dyrektor Zespołu Szkół; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Zespole Szkół specjaliści; 

5) pielęgniarka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) pracownik socjalny; 

8) asystent rodziny; 

9) kurator sądowy; 

10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Wnioski o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy.  

7. Pomocy psychologiczno-pedagogiczną udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w Zespole Szkół zadania z zakresu pomocy psychologiczno-                     

pedagogicznej; 

3) pracownicy Zespołu Szkół poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

8. 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; 
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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. 

9. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna może być świadczona również w formach                           

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu                       

organizacji Szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:  

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze                 

terapeutycznym; 

5) zajęcia logopedyczne; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  

10. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli; 

3) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie 

opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, i na wniosek rodziców dla uczniów,                       

którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia  

we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

11. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań                                        

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej                             

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału                            

twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły. 

12. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 
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3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

13. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne konsultacje, celem ukierunkowania                       

jego samodzielnej pracy; 

3) współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia  

w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia; 

5) składa wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół o zezwolenie na indywidualny program                

nauki lub indywidualny tok nauki. 

14. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów                             

z  rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych  z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

15. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel składa wniosek                                        

do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno–pedagogiczną.  

16. W Szkole można organizować kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                             

i uzdolnieniami uczniów. 

17. Dyrektor Zespołu Szkół, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

18. Organizowane w Zespole Szkół konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów, objęci są 

specjalną opieką nauczyciela. 

19. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) 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 
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warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży                                               

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach, w ośrodkach; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni                            

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni                      

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie                      

tego orzeczenia; 

4) nieposiadających orzeczenia lub opinii, ale dla których 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 koniecznym                         

jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej                             

w bieżącej pracy z uczniem; 

20. Nauczyciele, pracujący z grupą uczniów, prowadzą obserwację pedagogiczną, która polega 

na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi,                    

analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują                       

wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele 

wstępnie definiują trudności/zdolności lub zaburzenia.  

21. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną                 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy                 

w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę oddziału. 

22. Wychowawca przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem,  

w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. 

23. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-                   

pedagogiczną ich dziecka. 

24. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę                   

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia                        

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), zasięga opinii nauczycieli 

uczących w oddziale.  

25. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale  

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli,                           
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wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy                             

z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

26. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej                          świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję 

przedstawia Dyrektorowi Zespołu Szkół. 

27. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-                     

pedagogicznej ustala Dyrektor Zespołu Szkół, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które                 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

28. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie                    zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca wpisuje 

powyższą informację                 w dokumentacji wychowawcy i dzienniku lekcyjnym. 

29. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

30. Wychowawca jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją                                           

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

31. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Zespole Szkół ma obowiązek włączyć się  

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.  

32. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,               

nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w Szkole, Dyrektor Zespołu Szkół, za 

zgodą rodziców/opiekunów prawnych, występuje do poradni psychologiczno-

pedagogicznej  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

33. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica/opiekuna prawnego.  

34. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                                  

i oddziałowych. 

35. O zakończeniu realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Zespołu 

Szkół, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

36. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 
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własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą 

pomocy. 

37. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści                  

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

38. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia                            

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

39. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje Dyrektor Zespołu Szkół. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć                          

specjalistycznych decyduje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek rodziców lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

40. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, nauczyciele 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych w terminach 

podawanych na tablicy ogłoszeń.  

41. W Zespole Szkół mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia                      

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.  

42. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole może być                            

zatrudniony nauczyciel wspomagający. 

§ 52 

1. Dyrektor Zespołu Szkół zatrudnia doradcę zawodowego. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane                                 

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowanie we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem,                       

pedagogiem programu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa w zakresie realizacji 

działań określonych w programie doradztwa zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę,                          

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                                               

i zawodowych. 

System doradztwa zawodowego 

§ 53 
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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. 

3. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji,      

oczekiwane efekty i metody pracy.  

4. Celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, 

uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów                    

edukacyjnych i zawodowych. 

5. Główne zadania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) wspieranie działań Szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

uczniów; 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 

8) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa   

zawodowego. 

6. Działania z zakresu doradztwa zawodowego mogą być realizowane w formach: 

1) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych  

na godzinach wychowawczych; 

2) wycieczek; 

3) konkursów; 

4) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu                      

i planowania dalszej kariery zawodowej; 
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5) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły wyższego szczebla, kierunku studiów; 

2) poznawanie siebie; 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

4) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 

5) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

8. Zadania doradcy zawodowego w ramach systemu: 

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

informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim na temat:  

a) rynku pracy,  

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

c) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,  

d) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; 

2) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

3) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie        

spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów                       

do pracy z uczniami itp.; 

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów                                     

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

5) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych                                    

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy; 

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej Szkoły; 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa. 

9. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa; 

5) doradcę zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność Szkoły. 

Uczniowie Technikum 

§ 54 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 



 

Statut Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego w Lublinie 

 

54 

2. Obowiązek nauki uczeń spełnia poprzez uczęszczanie do Szkoły. 

3. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego na terenie Technikum; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad; 

5) zapoznania się z programem nauczania; 

6) uzyskania informacji na temat wymagań oraz kryteriów oceniania wiedzy i 

umiejętności z przedmiotów i oceny zachowania; 

7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

9) reprezentowania Technikum w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach  

i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych                             

przepisach; 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

12) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

13) korzystania z bazy Zespołu Szkół podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według                          

zasad określonych przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

14) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; 

15) wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową; 

16) zwracania się do Dyrektora  Szkoły, wychowawcy oddziału i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

17) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 

innych; 

18) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej  

na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

19) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych                 

sprawdzianów wiadomości; 

20) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji na zasadach określonych indywidualnie                         

przez nauczyciela; 
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21) bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do samorządu; 

22) przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego; 

23) odwołania się od oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, gdy nie jest ona                     

wystawiona zgodnie z procedurami; 

24) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych, o ocenach 

niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu na co najmniej 3 tygodnie                                                

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

25) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony                             

z nauczycielem. 

§ 55 

1. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku                    

naruszenia praw ucznia. 

2. Skargę w formie pisemnej składa się do Dyrektora Zespołu Szkół w ciągu 14 dniu                                 

od wystąpienia naruszenia praw ucznia. 

3. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor Zespołu Szkół, skargę 

składa się do Lubelskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół  

w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia. 

§ 56 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie; 

2) godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią oraz dbać o piękno mowy 

ojczystej; 

3) systematycznego przygotowywania się do wszystkich zajęć lekcyjnych; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Zespołu Szkół,                              

wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

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

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

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

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) troszczenia się o mienie  Szkoły i jego estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności według zasad ustalonych w Statucie; 

9) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział 

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 
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10) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej; 

11) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

12) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków                            

psychoaktywnych; 

13) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe                                 

z przyczyn od nich niezależnych; 

14) przestrzegać zasad higieny osobistej; 

15) sumiennie pełnić powierzone funkcje; 

16) na terenie Zespołu Szkół posiadać obuwie zmienne; 

17) szanować symbole narodowe; 

18) szanować zieleń i dbać o ochronę środowiska naturalnego. 

2. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać na terenie Zespołu Szkół pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych                          

środków o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren Zespołu Szkół alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

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

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

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  

i zgody zainteresowanych; 

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych (bez zgody nauczyciela); 

8) zapraszać obcych osób na teren Zespołu Szkół. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach następuje w terminie 14 dni, od dnia 

powrotu do Szkoły, na podstawie: 

1) zwolnienia/zaświadczenia lekarskiego; 

2) zaświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia; 

3) ustnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia; 

4) zaświadczenia wystawionego przez upoważnioną do tego organizację lub instytucję. 

4. Codzienny i odświętny strój ucznia powinien być odpowiedni do jego wieku, czysty  

i schludny, dostosowany do ogólnie przyjętych norm estetycznych. 

5. Strój obowiązujący ucznia na zajęciach wychowania fizycznego regulują odrębne przepisy. 

§ 57 
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1. Uczeń może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:  

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Zespołu Szkół i środowiska; 

2) bardzo dobre lub wzorowe zachowanie;  

3) wzorową frekwencję; 

4) wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki, techniki; 

5) pracę społeczną na rzecz oddziału, Zespołu Szkół i środowiska; 

6) aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim; 

7) odwagę wykazaną przez ucznia w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego                      

w Zespole Szkół i poza nim. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady                      

Pedagogicznej, w szczególności na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału; 

2) nauczyciela 

3) Samorządu Uczniowskiego; 

4) Rady Rodziców; 

5) Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół na forum oddziału; 

3) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół wobec całej społeczności szkolnej; 

4) dyplom; 

5) list pochwalny Dyrektora Zespołu Szkół skierowany do rodziców; 

6) nagroda książkowa lub rzeczowa w miarę posiadanych przez Technikum środków                   

finansowych; 

7) dofinansowanie do klasowej wycieczki. 

4. Fakt otrzymania wyróżnienia lub nagrody jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

5. Wyróżnienia i nagrody mogą mieć charakter indywidualny i zbiorowy. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie                                 

z Regulaminem. 

7. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom/prawnym 

opiekunom uczniów oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby,                                  

która przyznała nagrodę (wychowawca, Dyrektor Zespołu Szkół) w terminie 7 dni                               

od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej. 
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8. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny/psycholog                        

do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

9. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

§ 58 

1. Karze podlega naganne postępowanie ucznia na terenie Zespołu Szkół oraz poza nim,  

w przypadku gdy Szkoła zostanie poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 

2. Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i rozmową  

z uczniem. 

3. Każda kara jest ostrzeżeniem, powtarzające się wykroczenia powodują ostrzejszą karę. 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. 

5. Fakt wymierzenia kary nie może mieć negatywnego wpływu na dalszą opinię o uczniu. 

6. System kar obejmuje: 

1) ustne upomnienie wychowawcy; 

2) ustna nagana wychowawcy; 

3) pisemne upomnienie wychowawcy; 

4) pisemna nagana wychowawcy; 

5) ustne upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół; 

6) ustna nagana Dyrektora Zespołu Szkół; 

7) pisemne upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół; 

8) pisemna nagana Dyrektora Zespołu Szkół 

9) przeniesienie do równoległego oddziału; 

10) skreślenie z listy uczniów. 

7. Informację o przyznanej uczniowi karze wychowawca oddziału wpisuje do dziennika                        

elektronicznego. 

8. Za wielokrotne naruszanie postanowień Statutu oraz za szczególnie rażące naruszanie 

współżycia społecznego lub szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń może być 

ukarany dodatkowo poprzez: 

1) pozbawienie pełnionych funkcji w Technikum; 

2) zawieszenie w czynnościach ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy (tylko w sytuacjach 

wyjątkowych: zagrożenie zdrowia i życia, deprawujący wpływ na innych uczniów); 

3) pozbawienie możliwości korzystania z przyznanych przez Szkołę form pomocy 

materialnej; 

4) obniżenie oceny z zachowania (do oceny nagannej włącznie). 

9. W szczególności Rada Pedagogiczna karać w ten sposób będzie: 
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1) chuligaństwo, w tym: 

a) wszczynanie bójek lub awantur, umyślne uszkodzenia ciała innych uczniów,                    

pracowników Zespołu Szkół lub innych osób połączone z poważnymi 

następstwami, 

b) celowe niszczenie lub uszkadzanie mienia szkolnego, prywatnego lub społecznego. 

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do finansowego pokrycia                 

powstałych szkód, 

c) znieważanie innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników 

Zespołu Szkół oraz innych osób, 

d) oszustwo i fałszerstwo szkolnych dokumentów, 

e) kradzieże i przestępstwa ścigane z mocy prawa; 

2) posiadanie, zażywanie lub handel narkotykami, a także innymi środkami odurzającymi, 

a w szczególności przebywanie na terenie Zespołu Szkół lub w innych miejscach:                          

podczas praktyk zawodowych, imprez szkolnych, itp. w stanie odurzenia narkotykami 

lub innymi środkami psychoaktywnymi; 

3) nagminne palenie papierosów na terenie Zespołu Szkół; 

4) lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, przez co rozumiemy: 

a) wielokrotną nieusprawiedliwioną absencję, 

b) wielokrotną nieusprawiedliwioną absencję mającą wpływ na słabe wyniki                               

nauczania, 

c) niedostateczne wyniki nauczania spowodowane niechęcią ucznia do wykonywania 

swoich obowiązków; 

5) świadome spowodowanie w Zespole Szkół niebezpieczeństwa powszechnego,                           

polegającego na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i zamachu                                   

na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku; 

6) jeżeli uczeń agituje do przynależności do grup przestępczych, sekt, namawia                                   

lub postępuje według zachowań niezgodnych z prawem, a zastosowane przez Szkołę 

oddziaływania wychowawcze nie przynoszą efektów; 

7) nagminne używanie na lekcji niedozwolonego sprzętu elektronicznego.  

10. Jeżeli działania wychowawcze podejmowane przez Technikum w ciągu jednego roku           

szkolnego nie odnoszą oczekiwanych rezultatów, stosuje się karę wymienioną                                  

w ust. 6 pkt 10. 

11. O każdej karze wymierzonej uczniowi Dyrektor Technikum ma obowiązek                                      

poinformowania jego rodziców/opiekunów prawnych. 
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12. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 

1) rażąco i wielokrotnie łamie zasady kultury współżycia w społeczności szkolnej; 

2) ma 50% nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach szkolnych; 

3) używa środki psychoaktywne i alkohol na terenie Szkoły lub w miejscu                              

odbywania zajęć praktycznych; 

4) zajmuje się produkcją i/lub dystrybucją środków odurzających na terenie Szkoły i poza 

nim; 

5) stosuje przemoc psychiczną i fizyczną lub wymuszanie na terenie  Szkoły lub poza nim; 

6) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych uczniów                              

i/lub pracowników Zespołu Szkół; 

7) rażąco negatywnie zachowuje się poza Szkołą i takie przypadki zostały Szkole 

zgłoszone przez opiekunów praktyki zawodowej i/lub odpowiednie organy. 

13. Stosowanie kary wymienionej w ust. 6 pkt 9 lub pkt 10 może być zawieszone na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie wychowawcy 

oddziału,                        Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego. 

14. Stosowny wniosek składa wychowawca, Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski                               

do Dyrektora Zespołu Szkół, który przedstawia go Radzie Pedagogicznej, 

15. Pozytywne rozpatrzenie przez Radę Pedagogiczną wniosku wstrzymuje wykonanie kary  

w okresie próby pod warunkiem, że uczeń nie popełni w tym czasie żadnego wykroczenia 

przeciwko obowiązkom ucznia określonym w Statucie. Czas trwania próby może wynosić 

maksymalnie 6 miesięcy i określany jest w uchwale Rady Pedagogicznej. 

16. W przypadku pozytywnego odbycia próby przez ucznia Rada Pedagogiczna podejmuje 

uchwałę o uchyleniu uchwały, o której mowa w ust. 6 pkt 9 - 10. 

17. W przypadku naruszenia przez ucznia w okresie próby postanowień Statutu dotyczących 

obowiązków ucznia, próba zostaje przerwana i uchwała podjęta przez Radę Pedagogiczną  

z ust. 6 pkt 9 lub pkt 10 podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

18. Odwołanie się od kary przysługuje uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom uczniów: 

1) w terminie 7 dni od wymierzenia kary wymienionej w ust. 6 pkt 1 i pkt 2 do Dyrektora 

Zespołu Szkół; 

2) w terminie 7 dni od wymierzenia kary wymienionej w ust. 6 pkt 7 i pkt 8 do Dyrektora 

Zespołu Szkół, Dyrektor jest zobowiązany przedstawić odwołanie do rozpatrzenia                   

Radzie Pedagogicznej; 

3) w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary wymienionej w ust. 6 pkt 9 lub pkt 10  

do Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
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19. W przypadku odwołań zainteresowani winni otrzymać na piśmie ostateczną decyzję w 

ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.  

Zasady skreślania z listy uczniów 

§ 59 

1. Dyrektor Zespołu Szkół, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, skreśla z listy uczniów: 

1) ucznia, który kontynuuje naukę w innej szkole; 

2) pełnoletniego ucznia, który nie podjął nauki do 15 października w danym roku                              

szkolnym; 

3) pełnoletniego ucznia, który zrezygnował z nauki w Technikum; 

4) pełnoletniego ucznia, który nie uczęszcza do Szkoły bez usprawiedliwienia przez okres 

2 miesięcy (nieobecność ciągła); 

5) niepełnoletniego ucznia, który nie uczęszcza do Szkoły bez usprawiedliwienia                       

przez okres co najmniej 3 miesięcy (nieobecność ciągła). 

2. Skreślenia ucznia w trybie ust. 1 pkt 3 dokonuje się w przypadku wystąpienia 

następujących warunków:  

1) braku możliwości skontaktowania się w wyżej wymienionym przypadku                                                 

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia; 

2) po uzyskaniu informacji o tym, że uczeń opuścił miejsce zamieszkania (np. wyjechał                    

za granicę); 

3) uzyskania informacji, że uczeń kontynuuje naukę w innej szkole. 

3. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor  Szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej – po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

4. Uczeń może się odwołać od zastosowanej wobec niego kary do Dyrektora Szkoły, 

składając wniosek na piśmie w ciągu 7 dni od zastosowanej kary. 

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów 

§ 60 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa szkolne zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego regulują odrębne przepisy. 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie regulują                       

odrębne przepisy. 

4. Wymagania edukacyjne zawarte są w planach wynikowych /planach dydaktycznych 

poszczególnych nauczycieli lub stanowią osobny dokument. 

§ 61 
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1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. 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 i kształcenia  

w zawodach 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.  

3. 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. 

§ 62 

1. 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. 

2. 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; 
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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 skal, o których 

mowa w § 68 ust. 1 oraz § 72 ust. 6; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu                   

wiadomości i umiejętności; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych i 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. 

3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców/prawnych opiekunów; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

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 oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji. 

§ 63 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Każde półrocze kończy się klasyfikacją. 

2. Klasyfikację po pierwszym półroczu ustala Dyrektor Szkoły, jednak nie później niż na  

tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych, a klasyfikację roczną, na co najmniej 10 dni 

przed                      końcem roku szkolnego. 

3. Terminy klasyfikowania śródrocznego i rocznego ogłasza w danym roku szkolnym 

Dyrektor Zespołu Szkół nie później niż do 30 września. 
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4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu Szkół może dokonać zmiany terminów         

klasyfikowania śródrocznego i rocznego w czasie roku szkolnego. 

§ 64 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/                    

prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego 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. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów                                      

i ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) w formie ustnej na pierwszych lekcjach danego przedmiotu; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, powinien być                                                

udokumentowany wpisem w dokumentacji wychowawcy i w dzienniku lekcyjnym. 

5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej                    

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,                         

dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                               

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe                               

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,                     

z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania                       

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 
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3) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

4) końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danego przedmiotu, oceny                       

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są                  

w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 

najwyższej.  

§ 65 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania wiadomości i /lub umiejętności ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym                                  

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany, kartkówki  przedstawiane  

są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika                       

lekcyjnego. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 

dzieci: 

1) na zebraniach z rodzicami/ opiekunami prawnymi; 

2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

5. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

6. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie  

w obecności danego oddziału, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną                

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

7. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia                     

uzasadniane są ustnie lub pisemne.  

8. Jeżeli uzasadnienie według ucznia jest niewystarczające, w tym samym dniu lub najpóźniej 

w dniu następnym uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie składają podanie                                

do Dyrektora Zespołu Szkół z prośbą o uzasadnienie oceny. W ciągu 7 dni od dnia złożenia 

podania nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny uczniowi w obecności rodziców/                  

prawnych opiekunów i Dyrektora Zespołu Szkół lub osoby przez niego upoważnionej.  

9. Wszystkie sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca danego 

roku szkolnego. 

§ 66 
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Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  

a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach                                                

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

§ 67 

1. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, lub z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych, z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych                         

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas 

określony w tej opinii.   

2. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

§ 68 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Oceny bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, oceny 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza 

się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną                          

zachowania. 

4. W ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” 

oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii 

wymagań. 

5. Ocena roczna nie posiada rozszerzenia „+” lub „-”.  

6. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się używania skrótów: nb. – nieobecny; bz. – bez 

zeszytu; / – poprawa oceny; P – praktyki zawodowe, np. – nieprzygotowany lub data 

zgłoszenia                nieprzygotowania; 

7. Oceny z prac pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe na czarno. 
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8. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen                       

sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły 

nauczycielskie lub przez pojedynczych nauczycieli.  

9. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:  

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające 

poza program danej klasy, czyli: 

a) opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  

i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów                               

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje                           

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania, 

d) uczestniczy i osiąga sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych                           

z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

e) posiada wysoki stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne                               

w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe         

w międzyszkolnych zawodach sportowych. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone 

na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie                       

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą  

w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością wypowiedzi                     

ustnych i pisemnych. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli:  

a) opanował  wiadomości i umiejętności określone programami nauczania zawarte  

w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, 
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b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje samodzielnie typowe                  

zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą                             

nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej 

dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadawalającym,      

popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

podstawowych, czyli:  

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, 

rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami, 

b) rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim                        

stopniu trudności, 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała                              

kondensacja i klarowność wypowiedzi; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

koniecznych, czyli:  

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach                            

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 

związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, nie wykazuje umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, 

trudności w formułowaniu myśli; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 

programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy Szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy                                    

i umiejętności. 

§ 69 

1. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinna być dokonywana systematycznie                    

w różnych formach i w warunkach zapewniających im obiektywizm. 
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2. Sposoby kontroli i oceniania osiągnięć ucznia: 

1) Formy ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcjach (dialog, tłumaczenie tekstu z języka obcego, 

czytanie, opis, streszczenie, opowiadanie, sprawozdanie oraz odpowiedzi                                

na zadane pytania wynikające ze specyfiki przedmiotu), 

b) wystąpienia (prezentacje), 

c) rozwiązywanie zadań /ćwiczeń na tablicy, 

d) rozwiązywanie problemów w doświadczeniach, 

e) recytacja; 

2) Formy pisemne: 

a) kartkówka: czas trwania 10 - 20 minut, bez zapowiedzi, obejmuje materiał                                  

3 tematów lekcji, 

b) sprawdzian: czas trwania 45 - 90 minut, zapowiedziany z tygodniowym                                 

wyprzedzeniem, potwierdzony zapisem w dzienniku elektronicznym                                            

w odpowiedniej zakładce, obejmuje od 7 do 10 tematów, 

c) testy różnego typu (np.: otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, itp.): czas 

trwania do 90 minut, zapowiedziany 3-4 dni wcześniej, forma według specyfiki                  

danego przedmiotu, 

d) zadania domowe, 

e) referaty; 

3) Sprawdziany praktyczne; 

4) Wyniki pracy w grupach; 

5) Samodzielne wykonywane przez ucznia prace, np.: albumy, modele, plakaty,                    

prezentacje multimedialne itp.; 

6) Aktywność na lekcji; 

7) Aktywność poza lekcjami, np.: udział w konkursie, zawodach, olimpiadzie itp. 

3. Przy ocenie pracy domowej uwzględnia się włożony wysiłek i wartość merytoryczną                    

wykonanych zadań. 

4. Nauczyciel w ciągu jednego półrocza powinien wystawić każdemu uczniowi co najmniej                    

jedną  ocenę cząstkową z odpowiedzi ustnych.  

5. W ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 3 sprawdziany. 

6. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

1) poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 
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2) 41% - 57% - dopuszczający; 

3) 58% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100% i /lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący. 

7. Graniczne ilości punktów upoważniają nauczyciela do stosowania znaków rozszerzających 

„+” lub „-”. 

8. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich pracach pisemnych oraz sprawdzianach 

umiejętności praktycznych, w przypadku nieobecności zaliczyć je zgodnie z zasadami                  

zapisanymi w przedmiotowych systemach oceniania.  

9. Poprawa prac ocenionych niedostatecznie jest obowiązkowa. Uczeń pisze sprawdzian                  

wiadomości jeszcze raz, a otrzymana ocena jest ostateczna.  

10. Sprawdzian podsumowujący wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów                              

materiału musi być poprzedzony lekcją utrwalającą materiał z danego działu. Nauczyciel 

jest zobowiązany podać uczniom zakres materiału do sprawdzianu oraz określić ich formę. 

11. Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych form pomocy, otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

12. Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu wiadomości, jeżeli                              

uczniowie świadomie dezorganizują proces oceny osiągnięć poprzez celową absencję. 

13. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem oceny                          

niedostatecznej. 

14. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 

pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

15. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

16. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w 

terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu 

prac                        pisemnych w sytuacjach losowych – o czas nieobecności nauczyciela 

oraz w okresach świąt, ferii. 

§ 70 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia  

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen                           

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną                

w niniejszym Statucie.  
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2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć                         

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi 

wiadomości  

i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają                    

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną                            

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6. 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.  

7. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

8. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie są informowani 

na zebraniach ogólnych i indywidualnych.  

9. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych 

opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych w terminie co najmniej 3 tygodni. 

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie                                  

programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje plan działań w celu                     

uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia 

wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 

11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu                 nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 

czasu                        przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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12. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora                       

Zespołu Szkół, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została         

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.                                     

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu 

określa § 74 Statutu Szkoły.  

§ 71 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich                                      

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał                     

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania                       realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po 

ustaleniu                             albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca 

następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen                         

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję                 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą się składają roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo                       

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiazkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

§ 72 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli  

i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia                             

społecznego i norm etycznych. 
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2. Ocenianie zachowania obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania,                       

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej                                  

zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny                             

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie zachowania ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu; 

2) motywowanie ucznia do poprawy swojego zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach  

w zachowaniu ucznia. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów                                   

oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny                          

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń                                         

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,                         

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,                                      

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca                          

oddziału zasięga opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz opinii ocenianego 

ucznia. 
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9. Ustalona przez wychowawcę oddziału śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 15. 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów wychowawca uzasadnia                           

ustaloną ocenę. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Zespołu Szkół; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się na terenie Szkoły i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

13. Na co najmniej 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady                                     

Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców/                   

prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

14. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora                        

Zespołu Szkół, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona                   

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia                        

mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć                   

dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która ustala roczną ocenę                                     

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

15. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora –                                               

jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne                    

w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców; 
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7) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może 

być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) termin posiedzenia komisji; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

18. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć                          

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

20. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania: 

1) wzorowe - otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem                                  

do naśladowania dla innych uczniów w Szkole, 

b) systematycznie odrabia lekcje, jest przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne 

oceny do swoich możliwości i zdolności, 

c) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też                                   

ich inicjatorem, 

d) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych                     

zajęciach, 

e) reprezentuje godnie Szkołę w konkursach, zawodach sportowych, 

f) wywiązuje się z przydzielonych mu zadań przez Szkołę, wychowawcę, 

g) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje, 

h) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy                            

kolegów, 

i) przejawia troskę o mienie Zespołu Szkół, 

j) dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, 

k) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół i poza nim, 

l) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne), 

m) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym, 

n) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów oraz obraźliwych 

słów i gestów, 
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o) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

2) bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który: 

a) jest obowiązkowy, służy pomocą koleżeńską innym uczniom, 

b) sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę                            

oddziału i nauczycieli, 

c) jest punktualny, systematycznie uczęszcza do Szkoły, nie spóźnia się na zajęcia 

szkolne, 

d) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych, 

e) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec 

innych, 

f) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, 

g) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

h) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół i poza nim, 

i) przestrzega zasad higieny osobistej, 

j) nie ulega nałogom, 

k) chętnie udziela się społecznie na rzecz oddziału i Zespołu Szkół; 

3) dobre - otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy 

własnej, 

b) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia, 

c) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami, 

d) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz                    

oddziału i Zespołu Szkół, 

e) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów, 

f) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą, 

g) przestrzega przepisów bezpieczeństwa na ternie Zespołu Szkół, w drodze  

do i ze Szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych, 

h) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, 

i) nie ulega nałogom, 

j) szanuje mienie społeczne, 

k) przestrzega wymagań Statutu, 

l) nie odmawia udziału w pracach na rzecz Szkoły i oddziału, 

m) wykazuje się kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli,                   

kolegów i pracowników Zespołu Szkół;  
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4) poprawne - otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne, 

b) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10% godzin lekcyjnych, 

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje, 

d) nie angażuje się w pracę na rzecz Zespołu Szkół, oddziału, 

e) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 

f) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, 

g) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

h) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników Zespołu Szkół, 

i) używa zwrotów grzecznościowych; 

5) nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który: 

a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

b) wielokrotnie spóźnia się na lekcje, 

c) opuścił nie więcej niż 15% godzin bez usprawiedliwienia, 

d) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, 

e) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, 

f) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół,                      

rodziców, osób starszych, 

g) jest agresywny w stosunku do rówieśników, 

h) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów na terenie Zespołu Szkół i poza nim, 

i) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół i poza nim, 

j) ulega nałogom, 

k) lekceważy ustalone normy społeczne, 

l) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania; 

6) naganne - otrzymuje uczeń, który: 

a) opuścił powyżej 16% godzin bez usprawiedliwienia, 

b) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się                        

do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje, 

c) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli, 

d) nagminnie nie realizuje zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół, 

e) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników Zespołu Szkół, 

f) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół                       

i poza nim naraża zdrowie własne i innych, 
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g) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci 

naprawy swojego błędu, 

h) ulega nałogom, 

i) niszczy mienie Zespołu Szkół, 

j) wchodzi w konflikt z prawem. 

21. Jeżeli w trakcie semestru uczeń znacząco poprawi swoje zachowanie, wychowawca                           

oddziału ma prawo podnieść ocenę z zachowania z pominięciem kryteriów opisanych                        

w ust. 20. 

22. Jeżeli w trakcie semestru uczeń znacząco pogorszy swoje zachowanie, wychowawca                       

oddziału ma prawo obniżyć ocenę z zachowania z pominięciem kryteriów opisanych                   

w ust. 20. 

§ 73 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu                      nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu                                    przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych podczas                   

klasyfikacji śródrocznej pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się nadrobić zaległości             

programowe do czasu klasyfikacji rocznej. Jego promocja do klasy programowo wyższej                     

lub ukończenie szkoły jest uzależnione od ocen rocznych. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń uzupełniający różnice programowe po zmianie 

szkoły lub klasy. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek nauki poza 

Szkołą.  

6. Uczeń, spełniający obowiązek nauki poza Szkołą, nie przystępuje do egzaminu                                           

z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu                                     

nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny                        

klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień                      

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  
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8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi                   

opiekunami.  

9. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół                       

najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

10. Pisemne i ustne zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu. 

Zagadnienia pozostawia w kancelarii Zespołu Szkół. Uczeń potwierdza podpisem odbiór                   

zagadnień egzaminacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                                   

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede            

wszystkim formę zadań praktycznych.  

12. Egzamin pisemny trwa 45 minut, a egzamin ustny 30 minut, w tym 15 minut                                             

na przygotowanie. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia  - jako przewodniczący. 

2) nauczyciel danych  lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

14. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki poza szkołą,                    

przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który zezwolił                                     

na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora -                                                    

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych                                    

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.  

15. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 13, uzgadnia z uczniem                                                          

oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów                     

rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, imię i nazwisko ucznia, przedmiot, z którego odbywa się egzamin, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz 

uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

19. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie                              

(bez usprawiedliwienia) nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy 

Szkoły. 

20. Dla ucznia Szkoły nieklasyfikowanego z praktyk zawodowych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, Szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania  

i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z praktyk zawodowych. 

21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu                   

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”                                                 

lub „nieklasyfikowana”. 

22. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 74 oraz § 75. 

23. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono jedną lub dwie 

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

§ 74 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora                        

Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu                           

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom/prawnym opiekunom. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wchodzą:  

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora –                                             

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 



 

Statut Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego w Lublinie 

 

81 

3) nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim                           

przypadku Dyrektor Zespołu Szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być                      

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu                          

poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, imię i nazwisko ucznia,                    

nazwę przedmiotu, z którego odbywa się egzamin, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik                             

do arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą                      

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie,                    wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w porozumieniu z 

uczniem                                                          i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 75 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                                     

z informatyki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek, w którym wyrażają chęć                    

zdawania egzaminu poprawkowego. Wniosek składa się do kancelarii Zespołu Szkół w 
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ciągu  

3 dni roboczych od dnia klasyfikowania rocznego. 

5. Uczeń zdający egzamin poprawkowy we wniosku powinien zaznaczyć, o jaką ocenę                                

ma zamiar się ubiegać. 

6. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców/prawnych 

opiekunów. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, najpóźniej do końca września. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.  

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora -                                                 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek                      

komisji.  

10. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół 

najpóźniej na 3 dni przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien 

odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 68 ust. 9 według pełnej skali 

ocen.                            W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał 

wymagania edukacyjne                           do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny 

uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy                 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Zespołu Szkół powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela                     

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, imię i nazwisko ucznia, przedmiot, z którego odbywa się egzamin, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  
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13. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych                                     

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z 

zastrzeżeniem § 75 ust. 17. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez Dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września. 

16. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i 

powtarza klasę.  

17. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia                             

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, 

jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

18. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona                      

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 

Szkół powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy 

komisji mają zastosowanie przepisy § 74. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 76 

Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne                       

wynikające z realizacji ustaleń zapisanych w ocenianiu wewnątrzszkolnym rozstrzyga Dyrektor                    

Zespołu Szkół. 

 

Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

§ 77 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących 

oraz śródrocznych i rocznych wynikach w nauce swoich dzieci.  

2. Ustala się następujące sposoby przekazywania informacji rodzicom/prawnym opiekunom 

o osiągnięciach edukacyjnych uczniów: 

1) Kontakty bezpośrednie: 

a) zebrania klasowe,  

b) indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela, 

c) indywidualne konsultacje, 

d) w wyjątkowych sytuacjach rozmowa w obecności Dyrektora Zespołu Szkół; 

2) Kontakty pośrednie: 
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a) rozmowa telefoniczna, 

b) korespondencja listowna, 

c) wiadomości w dzienniku lekcyjnym (elektronicznym), 

d) adnotacje w zeszycie przedmiotowym ucznia; 

3) Inne formy wprowadzane w miarę potrzeb. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy: 

1) powtarzają tę samą klasę po raz drugi, 

2) sprawiają kłopoty wychowawcze, 

3) osiągają słabe wyniki w nauce, 

4) opuszczają bez usprawiedliwienia znaczną ilość godzin, 

są zobowiązani do kontaktowania się z wychowawcą oddziału co najmniej raz w miesiącu. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo do: 

1) znajomości informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych                          

w danym oddziale i w Zespole Szkół; 

2) znajomości dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie Technikum,                             

w szczególności oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) rzetelnej informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce dziecka; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

5) wnioskowania o udzielenie ich dzieciom pomocy indywidualnej w formach 

określonych w Statucie i w przepisach prawa oświatowego; 

6) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Zespołu Szkół oraz organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców; 

7) respektowania przez Zespół Szkół ich praw rodzicielskich wynikających z odrębnych 

przepisów, w tym w szczególności uprawnień zawartych w prawie oświatowym; 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Zespole Szkół polegającej  

na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w formie porad, konsultacji,                        

warsztatów, szkoleń; 

9) informacji na piśmie od Dyrektora Zespołu Szkół o ustalonych dla swojego syna/córki 

formach, sposobach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

10) złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wniosek złożony przez nauczyciela                                 

bądź specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniem o wyrażenie opinii Rady 
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Pedagogicznej w sprawie przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie                         w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych                                     i możliwości psychofizycznych, ucznia objętego w 

danym roku szkolnym pomocą                         psychologiczno-pedagogiczną ze względu 

na trudności adaptacyjne związane                                     z wcześniejszym kształceniem 

za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacje kryzysową, traumatyczną; 

11) złożenia wniosku o przyznanie synowi/ córce indywidualnego programu nauki                                  

lub indywidualnego toku nauki. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek: 

1) zapewnić swoim dzieciom właściwe warunki nauki w domu rodzinnym;  

2) zakupić lub zapewnić dostęp do niezbędnych podręczników i innych pomocy                              

naukowych zalecanych przez nauczycieli; 

3) mobilizować swoje dzieci do systematycznej i rzetelnej nauki; 

4) udzielać innej niezbędnej pomocy swojemu dziecku w celu właściwej realizacji                             

obowiązku nauki; 

5) uczestniczyć w stałych formach kontaktu ze Szkołą  

6) poinformować wychowawcę oddziału i/lub Dyrektora Zespołu Szkół o szczególnych 

okolicznościach wpływających niekorzystnie na rozwój ucznia. 

Rekrutacja 

§ 78 

1. Rekrutacja do Szkoły ponadpodstawowej jest scentralizowana i prowadzona drogą 

elektroniczną. 

2. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Technikum.  

Ze swych prac komisja sporządza protokół. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego, tryb działania oraz zadania komisji rekrutacyjnej 

określa regulamin, który umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły. 

4. Kandydat  dotychczasowego gimnazjum składa w kancelarii Szkoły następujące 

dokumenty: 

1) podanie, które zawiera kwestionariusz osobowy kandydata; 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum; 

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych  

do podjęcia nauki w danym zawodzie; 

4) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

5) dwa zdjęcia 
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6) opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno–pedagogicznej; 

7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty olimpiady, konkursu; 

8) kartę zdrowia i kartę szczepień. 

5. Kandydat ośmioletniej szkoły podstawowej składa w kancelarii Szkoły następujące 

dokumenty: 

1) podanie, które zawiera kwestionariusz osobowy kandydata; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie; 

4) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

5) dwa zdjęcia 

6) opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno–pedagogicznej; 

7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty olimpiady, konkursu; 

8) kartę zdrowia i kartę szczepień. 

 

6. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęciu do szkoły mają: 

1) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

2) kandydaci, którzy wychowują się w rodzinie wielodzietnej; 

3) kandydaci niepełnosprawni; 

4) kandydaci, których rodzice, jedno z rodziców, rodzeństwo są niepełnosprawni; 

5) kandydaci, którzy są wychowywani przez jedno z rodziców; 

6) kandydaci objęci pieczą zastępczą, 

7) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania; 

8) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów  z egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu ósmoklasisty; 

9) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen   ze wszystkich przedmiotów; 

10) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z języka polskiego; 

11) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z matematyki; 

12) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z języka obcego nowożytnego; 

13) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z informatyki.    

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Technikum, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 
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8. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli 

podjęcia nauki w Szkole (złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

lub ośmioletniej szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

lub egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie). 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, Dyrektor Technikum przeprowadza rekrutację uzupełniającą. 

Przepisy porządkowe 

§ 79 

1. W trakcie zajęć, w budynku szkolnym mają prawo przebywać wyłącznie uczniowie,                           

nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice/prawni opiekunowie uczniów,                                         

pracownicy organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2. Osoby, niebędące uczniami Technikum, nie mają prawa wstępu do budynku bez zgody                       

pracownika ochrony lub innego pracownika Zespołu Szkół. 

3. Uczniowie na teren Zespołu Szkół nie powinni wnosić cennych okryć wierzchnich, dużych 

sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego lub komputerowego, drogiej biżuterii oraz innych 

wartościowych rzeczy (np.: drogie pióra, zegarki, itp.). Posiadanie powyższych                                 

przedmiotów, w tym telefonów komórkowych, przez uczniów odbywa się                                                    

na ich odpowiedzialność, a Szkoła nie odpowiada za ich utratę. 

4. W czasie lekcji uczniowie i nauczyciele nie mogą korzystać z telefonów komórkowych  

i są zobowiązani do ich wyłączenia oraz schowania. 

5. W czasie zajęć uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (np. odtwarzacze 

MP3 i MP4, aparaty fotograficzne, dyktafony, kamery, itp.) 

6. Zakaz określony w ust. 4 – 5 nie dotyczy: 

1) szczególnych nagłych i pilnych okoliczności (np.: zagrożenie zdrowia lub życia); 

2) innych sytuacji na podstawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół; 

3) wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas                         

zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, w przypadku ucznia po uzyskaniu 

zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

7. Gdy uczeń narusza zasady używania telefonów na terenie Zespołu Szkół, nauczyciel                          

powinien ten fakt zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Zespołu Szkół.  

8. Za używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych                                      

stosowana jest gradacja kar zgodna z Regulaminem nagród i kar. 
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9. W czasie zajęć szkolnych i praktyk zawodowych uczniom nie wolno bez powiadomienia  

oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia utrwalać wizerunku oraz głosu osób 

uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych. 

§ 80 

1. Przy organizacji zajęć, imprez, wyjść grupowych i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień                       

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób                                      

powierzonych opiece Szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez, wyjść grupowych i wycieczek 

oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, 

imprez, wyjść grupowych i wycieczek. 

3. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

4. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi. 

5. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami                             

bezpiecznego przebywania nad wodą. 

6. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,  

a w wyjątkowych wypadkach  inna osoba dorosła posiadająca udokumentowane 

przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

7. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych                     

przepisów zawartych w Regulaminie wycieczek szkolnych i wyjść grupowych w Zespole 

Szkół. 

8. Na udział uczniów w wycieczce, wyjściach grupowych  kierownik musi uzyskać zgodę 

rodziców/ opiekunów prawnych na piśmie. 

9. Wszystkie wycieczki, wyjścia grupowe  wymagają wypełnienia karty wycieczki lub karty                        

wyjścia  przez kierownika i zatwierdzenia jej przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

Postanowienia końcowe 

§ 81 

1. Koszty zajęć dodatkowych (np.: wycieczki, wyjścia grupowe,  imprezy kulturalne) ponoszą 

uczniowie w nich uczestniczący. 

2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ponoszą uczniowie. 

3. Szkoła posiada i używa pieczęć urzędową, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Zespołu Szkół jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Rady Rodziców; 

4) organu prowadzącego; 

5) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły. 

§ 82 

1. Statut Technikum został uchwalony w dniu 12 czerwca 2019 r. 

2. Dopuszcza się zamieszczenie Statutu Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego  

im. Jana Kilińskiego w Lublinie na stronie internetowej Zespołu Szkół. 

§ 83 

1. Szkoła używa następujących pieczęci: 

1) Pieczęci podłużnej o treści: 

Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego w Lublinie  

20-023 Lublin, ul. Chopina 28 tel. 81-532 86 69  

2) Pieczęcie okrągłej z godłem państwowym i napisem w otoku:  

Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego w Lublinie. 

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę wpisuje się  

w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w Statucie Szkoły. Świadectwo wydawane 

przez Szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej Szkoły. 

3. Tablice urzędowe Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego  

w Lublinie umieszczone są nad wejściem do budynku. 

4. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy 

sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół. Decyzja                     

Dyrektora w takiej sytuacji jest ostateczna. 

§ 84 

Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje charytatywne na terenie Zespołu Szkół 

mogą być przeprowadzane za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół i na zasadach przez niego 

określonych. 

§ 85 

1. Ceremoniał Szkoły obejmuje: 

1) Obchody Święta Szkoły;  

2) Udział w obchodach święta patronalnego środowiska rzemieślniczego; 
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3) Uroczyste inauguracje rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

4) Uroczyste pożegnanie absolwentów; 

5) Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych; 

6) Święto Edukacji Narodowej; 

7) Udział w obchodach uroczystości państwowych, środowiskowych i lokalnych. 


