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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Statut jest zgodny z ustawą z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 
30.11.2018r. poz. 2245, 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz z art.172 ust.1 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 843 z póź. zm.). 
Statut szkole nadaje organ prowadzący – TEB Edukacja Sp. z o.o. zwany dalej TEB 

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:  
1) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć TEB  
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 
pedagogicznego szkoły,  
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,  
4) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; Dz.U. z 2018r. poz.2245 z 
późniejszymi zmianami),  

3. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” 
w Koszalinie zwane dalej Liceum.  

4. Siedziba szkoły i sekretariat: 75-728 Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 71.  
5. Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych 75-728 Koszalin ul. H. Modrzejewskiej 

71.  
6. Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna – czteroletnie technikum dla młodzieży. Do 

uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie 
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 stosuje się przepisy w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z tym, że ocenianie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów odbywa się w odniesieniu do wymagań określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego w brzmieniu obowiązujących przed 
dniem 1 września 2017 r. oraz efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk określonej w przepisach 
w brzmieniu dotychczasowym. Do uczniów dotychczasowego czteroletniego 
technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 stosuje się 
przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z tym, że 
ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w odniesieniu do wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w brzmieniu 
obowiązującym przed 1 września 2017 r. Od dnia 1.09.2019 roku szkoła z mocy 
prawa przekształca się szkołę ponadpodstawową – pięcioletnie technikum dla 
młodzieży.  

7. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla 
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 
2019/2020.  

8. Z dniem 1 września 2020 r. likwidacji ulegnie klasa I, a w latach następnych kolejne 
klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.  

9. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do 
klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum.  
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10. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w pięcioletnim technikum, prowadzi się 
klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów 
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.  

11. Do klas czteroletniego technikum, stosuje się przepisy dotyczące 
dotychczasowego czteroletniego technikum.  

12. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do kl. I:   
a) dotychczasowego czteroletniego technikum, dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum,  
b) pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.  
13. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 pięcioletniego technikum, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:   
a) dotychczasowego gimnazjum,  
b) ośmioletniej szkoły podstawowej.  
14. Uczeń klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 

2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się 
uczniem klasy I pięcioletniego technikum.   

15. Uczeń klasy II dotychczasowego 4-letniego technikum, który w roku szkolnym 
2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się 
uczniem klasy II pięcioletniego technikum.   

16. Uczeń klasy III dotychczasowego 4-letniego technikum, który w roku szkolnym 
2021/2022 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem 
klasy III pięcioletniego technikum.  

    Uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 
2021/2022 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem 
klasy IV pięcioletniego technikum.  

17. Jeżeli uczeń, w dotychczasowym czteroletniego technikum, uczył się, jako 
przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 
nowożytny nauczany w oddziale pięcioletnim technikum, którego uczniem się staje, 
a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub 
grupie w tej szkole na zajęcia z jęz. obcego nowożytnego, którego uczył się w 
dotychczasowym czteroletnim technikum, uczeń jest obowiązany:   
a) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w pięcioletniego technikum, 
którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe 
do końca roku szkolnego albo   
b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo   
c) uczęszczać do oddziału w innym pięcioletnim technikum na zajęcia z języka 
obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum.   

18. Dla ucznia, o którym mowa, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 44l ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).  

22. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty.  

§1. Technikum kształci w cyklu 4-letnim absolwentów szkół gimnazjalnych a od 
1.09.2019 roku w cyklu 5-letnim absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.  
§2. Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” ma siedzibę w 
Koszalinie. 
§3. Siedzibą szkoły jest budynek własny przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 71. 
§4. Ukończenie Publicznego Technikum Informatycznego „Computer College” w 
Koszalinie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego. 
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§5. Nauka w technikum odbywa się w formie dziennej 
§6. Technikum jest publiczną szkołą  
§7 Nauczanie w szkole jest bezpłatne 
§8. Technikum może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  
§9. W technikum mogą być realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i 
nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 
 

Rozdział II 
Organ prowadzący i jego zadania oraz kompetencje 

 
§10. Organem prowadzącym Technikum jest TEB Edukacja Sp. z o.o. 
§11. Organ prowadzący Technikum odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 
prowadzącego szkołę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 
zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły; 
4) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

5) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

6) zapewnienie obsługi prawnej Technikum. 
§12. Do kompetencji organu prowadzącego należy: 

1) nadawanie Technikum Statutu; 
2) powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły; 
3) zarządzanie majątkiem szkoły; 
4) zatwierdzanie preliminarza wydatków szkoły; 
5) zatwierdzanie wniosków dyrektora szkoły w sprawie zatrudniania nauczycieli i 

pracowników niepedagogicznych oraz zwalniania ich, wynagradzania i 
premiowania oraz organizacji wewnętrznej szkoły; 

6) zatwierdzanie uchwał rady pedagogicznej w sprawie innowacji 
pedagogicznych. 

 
Rozdział III 

Cele i zadania Technikum 
 

§13. Celem Technikum jest w szczególności: 
1) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu oraz dążenia 

do osiągania celów; 
2) rozwijanie wrażliwości moralnej; 
3) rozwijanie wrażliwości estetycznej; 
4) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i 

etnicznej ucznia; 
5) rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego 
doświadczeniu ucznia; 
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6) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i 
zdolności; 

7) rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie 
wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do 
samokształcenia; 

8) umożliwianie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy; 
9) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego 

miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 
10)  ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie; 
11)  rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi; 
12)  ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym 

kryzysów okresu dorastania i umiejętności ich rozwiązywania. 
§14. Zadaniem Technikum jest w szczególności: 

1) umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły średniej, uzyskania świadectwa dojrzałości oraz 
uzyskania tytułu zawodowego technik informatyk; 

2) umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności ogólnych przygotowujących do 
egzaminu maturalnego; 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
przeprowadzanie egzaminów maturalnych; 

4) przygotowanie do podjęcia nauki w szkołach policealnych i na studiach 
wyższych; 

5) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie 
aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

6) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania; 

7) kształtowanie postawy aktywności zawodowej i osobistej poprzez udział w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach; 

8) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 
otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

9) stwarzanie warunków do podejmowania ważnych decyzji życiowych i 
odpowiedzialności za własne decyzje i działania; 

10)  kształtowanie postaw prospołecznych;  
11)  zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego 

oraz zachowań prozdrowotnych; 
12)  kształtowanie nawyków dbałości o życie i zdrowie własne oraz innych; 
13)  poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i 

profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej; 
14)  zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju, 

przygotowanie go do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości; 

15)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o zasadach zrównoważonego 
rozwoju oraz kształcenie postaw sprzyjających ich wdrażaniu w skali lokalnej, 
krajowej i globalnej; 

16)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 
opieki; 

17)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 



 7 

18)  wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju; 
19)  uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów, troska o zapewnienie równych 

szans; 
20)  dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także stwarzanie możliwości korzystania z 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

21)  kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności; 
22)  zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informatycznej i 

komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych z różnych przedmiotów oraz 
zajęciach pozalekcyjnych, zabezpieczonej przed dostępem do treści, które 
mogą stanowić zagrożenia prawidłowego rozwoju uczniów; 

23)  stwarzanie możliwości pobierania nauki przez uczniów niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

24)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
25)  realizowanie zadań wychowawczych zawartych w Szkolnym Programie 

Wychowawczym; 
26)  zapewnianie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również 
pomoc materialna; 

27)  sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny; 

28)  zapewnienie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych 
imprez poza terenem szkoły; 

29)  tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego; 
30)  inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć; 
31)  realizowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu 

Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów; 
32)  stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz 

innych uczniów; 
33)  współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej roli wychowawczej; 
34)  dokładanie starań, aby zwiększyć szansę zatrudnienia absolwentów poprzez 

organizowanie dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych organizowanych 
w porozumieniu z organem prowadzącym Technikum; 

35)  dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 
36)  kształcenie u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 
37) dokładanie starań, aby zwiększyć szansę zatrudnienia absolwentów poprzez 

organizowanie dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych organizowanych 
w porozumieniu z organem prowadzącym Technikum oraz we współpracy z 
Urzędem Pracy i pracodawcami; 

38)  przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
§15.1. W celu zabezpieczenia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, 
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w 
Technikum prowadzona jest działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga 
szkoły oraz wychowawców zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki. 
§15.2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
budynek szkoły i teren szkolny objęte są nadzorem kamer.  
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§16. Zadania Technikum wykonuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji ochrony zdrowia. 
§17.1. Technikum organizuje na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) bądź 
samych uczniów w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii.  
§17.2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów niepełnoletnich składają stosowne 
oświadczenia o woli uczestniczenia ich dzieci w zajęciach religii. Po osiągnięciu 
pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. Oświadczenie jest 
ponawiane w każdym roku szkolnym. 
§17.3. Oświadczenie może zostać zmienione w każdym czasie. 
§17.4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Technikum może organizować 
naukę etyki. 
§17.5. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym.  
§17.6. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki, wlicza się do średniej 
ocen także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć. 
§17.7. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy 
programowo wyższej lub ukończenie Technikum. 
§17.8. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 2 dni zwolnienia z zajęć w 
celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. 
§18. Technikum kieruje nauką, gwarantując uczniom: 

1) zapoznanie się z podstawami programowymi, programem nauczania, 
standardami wymagań;  

2) właściwą realizację treści kształcenia; 
3) zapoznanie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i 

Przedmiotowym Systemem Oceniania; 
4) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w podręczniki, skrypty i inne materiały; 
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;   
6) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) organizację zajęć wyrównawczych w miarę potrzeb i możliwości finansowych 

Technikum; 
8) w przypadku stwierdzenia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub rozpoznania u ucznia trudności dydaktyczno-
wychowawczych, Technikum stosuje formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców ucznia 
(prawnych opiekunów), ucznia pełnoletniego. 

 
Rozdział IV 

Organy Technikum oraz ich kompetencje 
 

§19.1. Organami Technikum są: 
1) dyrektor szkoły i jego zastępcy;  
2) rada pedagogiczna; 
3) zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe; 
4) Samorząd Uczniowski; 
5) w szkole może funkcjonować Rada Rodziców. 

§19.2. Technikum zapewnia warunki dla właściwego współdziałania organów 
występujących w ust. 1., a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości 
swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 
§20. Technikum zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o 
podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez: 
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1) wydawanie zarządzeń dyrektora szkoły; 
2) posiedzenia rady pedagogicznej; 
3) zebrania ogólne i klasowe rodziców; 
4) spotkania z samorządem uczniowskim; 
5) inne formy kontaktów doraźnych (telefon, fax, list, poczta elektroniczna). 

§21.1. Technikum zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych pomiędzy organami przy arbitrażu dyrektora Technikum. 
§21.2. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego 
organu; 

2) organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu. 
§22.1. Dyrektor Technikum w szczególności: 

1) kieruje działalnością Technikum i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których 

kształci Technikum, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku 
pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących; 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
8) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
9) ma prawo do wydawania zarządzeń wewnątrzszkolnych w sprawach 

zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki; 
10)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
11)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 
12)  stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej Technikum; 

13)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

§22.2. Dyrektor Technikum jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w 
szkole; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
szkoły oraz pracownikom niepedagogicznym; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w 
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli. 

§22.3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze swoimi zastępcami, z 
radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 
§22.4. Dyrektor Technikum ponadto: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną; 
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2) sprawuje lub deleguje swojego zastępcę do pełnienia nadzoru pedagogicznego 
oraz prowadzi jego dokumentację; 

3) powołuje swojego zastępcę i ustala jego zakres obowiązków (w porozumieniu 
z organem prowadzącym); 

4) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowaniu uczniów do klas programowo 
wyższych; 

5) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie 
uchwały rady pedagogicznej; 

6) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły (roczny plan pracy, 
           arkusz organizacyjny szkoły, regulamin szkoły, rozkład zajęć); 

7) jest odpowiedzialny za przygotowanie szkolnego zestawu programów 
nauczania, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu 
Profilaktyki; 

8) przedkłada organowi prowadzącemu wnioski o zatrudnienie pracowników 
pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych; 

9) wykonuje wszelkie inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów oraz 
           ustalone przez organ prowadzący; 

10)  może inicjować udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
11)  przedstawia radzie pedagogicznej raz do roku sprawozdanie z działalności 

Technikum i sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
§22.5. Zastępcy dyrektora Technikum działają w oparciu o przydział obowiązków 
ustalonych przez dyrektora. 
§23.1. W Technikum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły 
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i 
opieki. 
§23.2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Technikum i wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Technikum. W zebraniach rady pedagogicznej mogą 
również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
§23.3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Technikum. 
§23.4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
§23.5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
§23.6. Dyrektor Technikum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
§24.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Technikum; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 
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4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym 

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

§24.2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Technikum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i 

pozalekcyjnych; 
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
3) propozycje dyrektora Technikum w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) przedstawiony przez nauczyciela, dyrektorowi Technikum, program nauczania. 
§24.3. Dyrektor Technikum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1., 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Technikum oraz organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w 
razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego Technikum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 
§25.1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Technikum albo jego zmian i 
przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej. 
§25.2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Technikum. 
§25.3. W przypadku określonym w ust. 2. organ uprawniony do odwołania jest 
obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 
radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
§26.1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy jej członków. 
§26.2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 
pedagogicznej są protokołowane. 
§26.3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także 
nauczycieli i innych pracowników Technikum. 
§27. W Technikum mogą być utworzone zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub 
inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 
powołany przez dyrektora szkoły. 
§28.1. W Technikum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
§28.2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Technikum. 
§28.3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
§28.4. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny 
ze statutem Technikum. 
§28.5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 
opinie we wszystkich sprawach Technikum, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
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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 gazetki szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

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

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
§29. W przypadku powołania Rady Rodziców, szczegółowe zasady jej działania określi 
odrębny regulamin. 

 
Rozdział V 

Organizacja Technikum 
 

§30.1. Rok szkolny w Technikum rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a 
kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. 
§30.2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego – terminy te są podawane do wiadomości uczniów i ich 
rodziców na początku każdego roku szkolnego. 
§30.3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 
§31.1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Technikum ustala szkolny 
plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 
§31.2. W Technikum nauczane są przedmioty ujęte w ramowym planie nauczania dla 
Technikum według programów i zasad ujętych w podstawach programowych 
kształcenia ogólnego – określonych przez ministra edukacji. 
§31.3. Programy nauczania, zaproponowane przez nauczyciela, dopuszczone do 
użytku szkolnego przez dyrektora Technikum, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, tworzą szkolny zestaw programów nauczania określony dla IV etapu 
edukacyjnego. 
§31.4. Technikum zapewnia uczniom dostęp do Internetu. W szkole podejmowane są 
działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności administrator sieci 
internetowej instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. 
§32.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji „Computer College” opracowany przez dyrektora 
Technikum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w 
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji „Computer 
College” zatwierdza organ prowadzący. 
§32.2. W arkuszu organizacji „Computer College” zamieszcza się w szczególności: 

1) wykaz nauczycieli; 
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ 

prowadzący Technikum. 
§33.1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 
Technikum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 
zasad higieny pracy. 
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§33.2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów opracowuje 
się z uwzględnieniem: 

1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia; 
2) różnorodności rozłożenia zajęć w każdym dniu; 
3) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 
§33.3. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest przez pięć dni w 
tygodniu. 
§34.1. W strukturze organizacyjnej Technikum znajdują się klasy I – V etapu 
kształcenia ponadgimnazjalnego. 
§34.2. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest oddział (klasa). Oddział 
składa się z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 
dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim – wewnątrzszkolnym programem 
zgodnym z podstawami programowymi. 
§34.3. Liczbę uczniów w danym oddziale określa organ prowadzący. Liczba ta nie 
może naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniać możliwość 
realizacji podstawy programowej. 
§34.4. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na 
zajęciach z języków obcych i informatyki oraz zajęciach wychowania fizycznego w 
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 
§34.5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej 
niż 26 uczniów. 
§35.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Technikum 
są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym 
w budynku szkoły oraz poza jej siedzibą; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów; 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 
§35.2. Zajęcia wymienione w ust. 1. pkt. 3) i pkt. 4) mogą być prowadzone z udziałem 
wolontariuszy. 
§35.3. Zajęcia wymienione w ust. 1. pkt 1) prowadzone są systemem klasowym. 
§36. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
§37. Dyrektor Technikum w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z 
organem prowadzącym Technikum ustala zasady prowadzenia zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, warsztatowych, terapeutycznych, rekreacyjno-sportowych, kół 
zainteresowań i innych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-
lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, międzyklasowych i 
międzyszkolnych.  
§38. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor Technikum 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na 
indywidualny tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia 
zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
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§39. Dyrektor Technikum, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 
§40.1. Do realizacji zadań statutowych Technikum posiada następujące 
pomieszczenia: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) sale komputerowe; 
3) bibliotekę z czytelnią oraz dostępem do Internetu; 
4) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 
5) gabinet pedagoga szkolnego (terapeuty pedagogicznego); 
6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku. 

§40.2. W pomieszczeniach do nauki biologii, fizyki, chemii oraz informatyki 
wywieszone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminy określające 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
§41.1. Biblioteka „Computer College” jest pracownią szkolną, służącą realizacji 
potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych i 
doskonalenia pracy nauczycieli. 
§41.2. Godziny pracy nauczycieli dostosowane są do potrzeb osób z niej 
korzystających. 
§41.3. Zbiory biblioteki obejmują: 

1) podręczniki i programy szkolne; 
2) podstawowe lektury do nauki języka polskiego i innych przedmiotów nauczania; 
3) lekturę uzupełniającą do nauki języka polskiego; 
4) wydawnictwa informacyjne; 
5) literaturę popularno-naukową; 
6) wybrane pozycje z literatury pięknej; 
7) czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i 

prowadzonymi zajęciami; 
8) płyty CD; 
9) programy multimedialne. 

§41.4. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni reguluje wewnętrzny Regulamin 
Biblioteki Szkolnej. 
§41.5. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 
metodycznych podejmuje dyrektor Technikum, uwzględniając zapotrzebowanie 
zgłoszone przez nauczycieli. 
§42.1. Technikum może wydawać publikacje związane ze swoją działalnością 
autorstwa nauczycieli. 
§42.2. Publikacje, o których mowa w ust. 1., za zgodą zaineresowanych, oznaczane 
są nazwą i symbolem Technikum. 
§42.3. Technikum może wydawać materiały informacyjne i promocyjne. 
§42.4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1. – 3. podejmuje dyrektor 
Technikum. 
§43. Ocenianie uczniów odbywa się według zasad określonych w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania, który stanowi integralną część statutu. 

 
Rozdział VI 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Technikum 
 

§44. Technikum zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, 
pracowników obsługi i służby zdrowia na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów 
o pracę. 
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§45. Dla efektywnego funkcjonowania Technikum utworzone są następujące 
stanowiska pracowników pedagogicznych: 

1) dyrektor Technikum; 
2) wicedyrektorzy Technikum; 
3) nauczyciel bibliotekarz; 
4) nauczyciel; 
5) pedagog szkolny lub terapeuta pedagogiczny; 
6) doradca zawodowy. 

§46. Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego zastępuje dyrektora Technikum na 
czas jego nieobecności. 
§47. Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego w szczególności: 

1) odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Technikum; 
2) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 
3) podpisuje dokumenty z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki; 
4) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym i nadzorującym Technikum 

oraz innymi instytucjami; 
5) kieruje pracami sekretariatu, pracowników administracji i obsługi; 
6) hospituje nauczycieli przedmiotów zgodnie z rocznym harmonogramem, 

przedstawia dyrektorowi Technikum projekty: oceny ich pracy, wniosków na 
nagrody i odznaczenia; 

7) sprawuje szczególną opiekę nad nauczycielami z niskim stażem 
pedagogicznym oraz rozpoczynającymi pracę w Technikum; 

8) inspiruje nauczycieli do nowatorstwa pedagogicznego, monitoruje realizację 
innowacji pedagogicznych; 

9) organizuje i koordynuje bieżący tok pracy pedagoga szkolnego i nauczyciela 
bibliotekarza; 

10)  sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli 
i uczniów; 

11)  opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli pełnionych podczas przerw 
międzylekcyjnych; 

12)  rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas 
przerw międzylekcyjnych; 

13)  sporządza grafik wykorzystania sal dydaktycznych; 
14)  organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi dokumentację 

zastępstw; 
15)  dba o prawidłowe prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej, w tym 

między innymi: dzienników klasowych, arkuszy ocen, dzienników zajęć 
pozalekcyjnych, dokumentacji wychowawcy klasowego; 

16)  podpisuje dokumenty szkolne dotyczące promocji uczniów Technikum; 
17)  sprawuje nadzór nad: 

a) prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, 
przydziela im opiekunów i rozlicza ich za sprawowanie opieki; 

b) organizacją wycieczek szkolnych; 
c) konkursami i innymi imprezami szkolnymi; 
d) wypełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów; 

18)  monitoruje: 
a) działalność organizacji uczniowskich; 
b) realizację zadań określonych w Planie Nadzoru; 
c) prace komisji przedmiotowych; 
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19)  prowadzi: 
a) apele podsumowujące pracę szkoły za I semestr danego roku szkolnego; 
b) inne uroczystości szkolne zlecone przez lub pod nieobecność dyrektora 

Technikum; 
20)  organizuje i prowadzi wewnętrzne diagnozy i badania jakości pracy Technikum; 
21)  przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych Technikum: 

a) Plan Nadzoru Pedagogicznego; 
b) szkolny zestaw programów nauczania; 

22)  utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, a także przyjmuje rodziców i 
odpowiada na ich postulaty i skargi; 

23)  inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców oddziałów; 
24)  dba o dyscyplinę pracy nauczycieli, uczniów, wypracowuje nowe metody w celu 

jej poprawienia; 
25)  przekazuje dyrektorowi informacje dotyczące pracy Technikum z 

uwzględnieniem spostrzeżeń wynikających ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego (na bieżąco w formie ustnej, dwa razy w roku szkolnym w 
formie pisemnej do protokołu posiedzeń rady pedagogicznej); 

26)  prowadzi i gromadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
dotyczącą realizacji zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

27)  wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Technikum. 
§48.  Nauczyciela religii kieruje do pracy biskup, ordynariusz Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej lub odpowiedni zwierzchnik innych kościołów i związków wyznaniowych. 
§49.1. Praca nauczyciela bibliotekarza obejmuje w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów; 
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowych pozycjach;  
3) poradnictwo w wyborach lektur czytelniczych, zachęcanie uczniów do 

świadomego doboru lektury; 
4) rozmowy indywidualne z uczniami na temat motywacji do czytania, 

przygotowania się do matury oraz promocja oferty czytelniczej i zasobów 
biblioteki szkolnej; 

5) udostępnianie uczniom komputerów i Internetu do celów edukacyjnych; 
6) udostępnianie nauczycielom, organizacjom młodzieżowym i kołom 

zainteresowań potrzebnych im materiałów. 
§49.2. Prace organizacyjne nauczyciela bibliotekarza obejmują w szczególności: 

1) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Technikum; 
2) ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z przepisami; 
3) opracowanie biblioteczne i ewidencja zbiorów; 
4) realizację zamówień książek i pomocy dla Technikum i działań projektowych; 
5) selekcję i konserwację zbiorów; 
6) organizację warsztatu informacyjnego; 
7) organizację udostępniania zbiorów; 
8) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną za stan 

majątkowy i dokumentację pracy biblioteki; przyjmowanie i przekazywanie 
protokolarne biblioteki przy zmianie nauczyciela w formie ustalonej przez 
dyrektora Technikum; 

9) udział w kontroli księgozbioru; 
10)  inne zadania stosownie do potrzeb Technikum. 

§50.1. Nauczyciel, niezależnie od formy zatrudnienia, w swoich działaniach 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem 
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uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 
godności osobistej ucznia.  
§50.2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 
§50.3. Zakres zadań nauczyciela obejmuje w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz powierzone 
mienie; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
5) obiektywizm i bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 
6) opiekę nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i innych organizowanych 

przez szkołę; 
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów; 
8) indywidualizację procesu nauczania z uczniami zdolnymi, a także z uczniami 

           mającymi trudności w nauce; 
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej; 
10)  kształcenie i wychowanie uczniów w duchu demokracji i umiłowaniu Ojczyzny 

oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 
11)  współuczestniczenie w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego 

Technikum; 
12)  wykonywanie działań profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb. 

§50.4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych w szczególności obowiązany jest do: 

1) wyboru programu nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu 
wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych, a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz 
metod kształcenia; 

2) pisemnego opracowania rozkładu nauczania w oparciu o wybrany przez 
nauczyciela program nauczania, podstawę programową kształcenia ogólnego 
dla danego przedmiotu dla szkół ponadgimnazjalnych;  

3) pisemnego opracowania planu osiąganych umiejętności uczniów w oparciu o 
wybrany przez nauczyciela program nauczania, podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu dla szkół ponadgimnazjalnych;  

4) podawania uczniom na początku każdego roku szkolnego szczegółowych 
wymagań edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia, zapoznania z 
Przedmiotowym Systemem Oceniania; 

5) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym rozkładem nauczania; 
6) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem osiąganych 

umiejętności uczniów; 
7) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z 

obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Przedmiotowym 
Systemem Oceniania; 
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8) pisemnego, szczegółowego umotywowania śródrocznej (rocznej) oceny 
niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz na żądanie rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia; 

9) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod pracy 
aktywizujących ucznia, a także stosowania pomocy naukowych; 

10) stosowania w procesie dydaktycznym pomocy naukowych; 
11) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
12) kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia; 
13) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) o 

umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionych indywidualnego programu lub 
toku nauczania; 

14) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych; 

15) rozpoznawania odpowiednio indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych w 
tym ich zainteresowań i uzdolnień; 

16) udzielania pomocy wychowawczej i opieki uczniom wymagających takiej 
opieki; 

17) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wymagającym 
takiej opieki; 

18) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwej szkoły policealnej lub 
szkoły wyższej; 

19) przygotowywania konspektu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pierwszych 
trzech latach pracy pedagogicznej; 

20) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej; 
21) ukończenia określonych przepisami kursów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz dokonywania okresowych badań lekarskich; 
22) uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania ich 

uchwał; 
23) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego; 
24) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach 

doskonalenia zawodowego; 
25) prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
26) pełnienia dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych – sposób pełnienia dyżurów 

określa wewnętrzny Regulamin Dyżurów Nauczycieli uchwalony przez radę 
pedagogiczną; 

27) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów 
i pracowników, współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami 
w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

28) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania 
opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę zawodową, zastępowania 
innych nauczycieli; 

29) działań w zakresie diagnozowania jakości pracy Technikum; 
30) współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów. 

§51.1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od dzwonka rozpoczynającego lekcję 
aż do jej zakończenia. 
§51.2. Nauczyciel ma obowiązek pilnowania właściwego zajmowania miejsc przez 
uczniów oraz korygowania ich postawy w czasie zajęć dydaktycznych. 
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§51.3. Nauczyciele wychowania fizycznego winni zabezpieczyć przedmioty 
wartościowe oraz odzież uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 
§51.4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 
również poza terenem szkoły. Zajęcia rozpoczynają się od wyjścia uczniów ze szkoły 
i trwają do ich powrotu do budynku szkolnego. 
§51.5. Nauczyciele planujący zajęcia poza terenem szkoły muszą uzyskać akceptację 
dyrektora Technikum na zorganizowanie takich zajęć. 
§51.6. Nauczyciele organizujący wycieczki poza miasto winni wypełnić dokumentację 
wycieczki i po uzyskaniu akceptacji dyrektora Technikum, złożyć ją w sekretariacie 
szkoły lub bezpośrednio u dyrektora Technikum. 
§52. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 
oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 
§53.1. Dyrektor Technikum powierza każdy oddział (klasę) szczególnej opiece 
wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanego 
wychowawcą klasy. 
§53.2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane 
jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w 
Technikum. 
§54.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności: 

1) planowanie i koordynowanie udzielanej uczniom pomocy; 
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 
5) rozpoznawanie odpowiednio indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w 
tym ich zainteresowań i uzdolnień; 

6) w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
opracowywanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 
(IPET). 

§54.2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne 

formy życia społecznego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski 
oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy klasowego; 

3) dostosowuje formy realizowanych zadań do potrzeb oraz warunków 
środowiskowych Technikum. 

§55.1. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 
uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a 
także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów 
szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 
§55.2. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w 
celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych; 
2) wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich 

pomocy w swoich działaniach; 
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3) włączania ich w sprawy życia klasy i Technikum. 
§55.3. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów; 
2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami) 

uczniów o programie i planie działań wychowawczych;  
3) zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi 
na jego podstawie; 

4) ustalania oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny 
zachowania; 

5) powiadomienia ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 
niego ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed zakończeniem semestru 
(rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) w formie ustnej lub pisemnej, 
na zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), zorganizowanym nie później 
niż na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

§55.4. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz kulturalnych. 
§56. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: 

1) dokonuje wpisów do dziennika lekcyjnego danych osobowych ucznia; 
2) kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny 

bieżące, oceny roczne/końcowe); 
3) przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia oraz obliczenia 

statystyczne; 
4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen; 
5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów 

(zestawienia klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich 
zachowania); 

6) dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, egzaminach 
maturalnych, ukończeniu szkoły); 

7) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego; 
8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i 

potrzebami; 
9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach szkolnych); 
10)  odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy 

osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia, SMS-y, e-maile) oraz ważne 
wydarzenia z życia oddziału; 

11)  prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego zgodnie z wewnętrznymi 
ustaleniami. 

§57. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi 
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i 
trudności, w tym także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla rodziców 
(prawnych opiekunów). 
§58. Wychowawca obowiązany jest do udostępnienia uczniom wszelkich informacji 
dotyczących szkół policealnych i uczelni wyższych na terenie województwa (również 
poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełniać ubiegając 
się o przyjęcie do wybranej szkoły policealnej lub uczelni wyższej. 
§59. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i 
metodycznej ze strony: 
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1) dyrektora Technikum; 
2) wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego Technikum; 
3) pedagoga szkolnego lub terapeuty pedagogicznego; 
4) służb medycznych; 
5) nauczyciela bibliotekarza; 
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
7) rady pedagogicznej; 
8) doradców metodycznych; 
9) nauczycieli innych przedmiotów; 
10)  innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych. 

§60. Rodzice (prawni opiekunowie), jak również uczniowie mogą wnioskować do 
dyrektora Technikum o przydział nauczyciela wychowawcy na nowy rok szkolny, 
proponując na wychowawcę nauczyciela niemającego wychowawstwa. 
§61. W Technikum mogą być tworzone inne stanowiska wymagające specjalnych 
kwalifikacji pedagogicznych (m.in. pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego), a 
także stanowiska administracyjno-obsługowe. O ich tworzeniu decyzję podejmuje 
organ prowadzący.  
§62.1. Pedagog szkolny (terapeuta pedagogiczny) jest koordynatorem w środowisku 
szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami), 
nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. 
§62.2. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego (terapeuty pedagogicznego) 
jest uczeń. 
§63. Cele pracy pedagoga szkolnego (terapeuty pedagogicznego): 

1) uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli; 

2) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
3) wywieranie wpływu na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów; 
4) wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami 

dnia codziennego; 
5) przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i 

społeczeństwa. 
§64. W swojej pracy pedagog szkolny (terapeuta pedagogiczny) stosuje formy pomocy 
psychologicznej: 

1) zajęcia adaptacyjno-integracyjne; 
2) zajęcia profilaktyczne: 

a) zajęcia wychowawczo-edukacyjne, w tym m. in. zajęcia z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, 
tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich 
rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii;  

b) porady dla uczniów; 
c) porady dla rodziców (prawnych opiekunów); 
d) porady i konsultacje dla nauczycieli; 
e) opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym i kształceniem 

specjalnym; 
f) opieka nad uczniami z opiniami dotyczącymi specyficznych trudności w 

uczeniu się; 
g) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
h) współpraca z lokalnymi instytucjami; 
i) opieka nad praktykantami. 
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§65.1. Zadania szczegółowe pedagoga szkolnego (terapeuty pedagogicznego) 
wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie. 
§65.2. Do w/w zadań należy w szczególności: 

1) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w Technikum w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

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

4) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym; 
7) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki; 
8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze 

Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki w 
stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań i prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnie i 
grupowo; 

10)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

11)  rozpoznawanie i i zaspokajanie indywidualnych potrzeb ucznia wynikających z 
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi; 

12)  rozpoznawania i zaspokajania potrzeb ucznia wynikających z trudności 
adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

13)  wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających ze 
Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki; 

14)  opracowanie, we współpracy z nauczycielami, indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 

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

16)  semestralne i roczne sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych podczas 
posiedzeń rad pedagogicznych. 

§66. W ramach swojej pracy pedagog szkolny (terapeuta pedagogiczny) współpracuje 
z: 

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 
2) Poradnią Rodzinną; 
3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 
4) Powiatowym Urzędem Pracy; 
5) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną; 
6) Komendą Miejską Policji; 
7) Sądem Rejonowym. 

§67. Pedagog szkolny (terapeuta pedagogiczny) za powierzone mu obowiązki 
odpowiada przed dyrektorem Technikum. 
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§68. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego: 
1) przygotowanie uczniów Technikum do drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej; 
2) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

a) bezrobocie; 
b) problemy zdrowotne; 
c) adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej; 

3) przygotowanie ucznia do roli pracownika; 
4) przygotowanie rodziców (prawnych opiekunów) do efektywnego wspierania 

dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych; 
5) pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w 

ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego; 
6) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy ucznia.  
§69. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i 
pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 
zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) 
źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, 
ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:  

a) rynku pracy; 
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; 
c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych 

obszarach świata pracy; 
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym; 
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami 

emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym; 
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 
g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 
rodzicom (prawnym opiekunom); 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 
świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 

7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły; 
8) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w działaniach 

doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, 
udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.; 

9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie:  
a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa; 
b)  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

zawodowej, zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym 
Technikum; 

10)  systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 
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11)  wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji 
(Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 

§70. W ramach swojej pracy doradca zawodowy współpracuje z instytucjami 
wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorium oświaty, centrum 
informacji i planowania kariery zawodowej, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
powiatowym urzędem pracy, MCIZ OHP, organizacjami zrzeszającymi pracodawców.  
§71. Doradca zawodowy za powierzone mu obowiązki odpowiada przed dyrektorem 
Technikum. 

 
Rozdział VII  

Współpraca rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli 
 

§72.1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 
wychowania i kształcenia uczniów.  
§72.2. Współpraca rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli Technikum odbywa 
się poprzez: 

1) zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I oraz klas 
maturalnych; 

2) spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany 
informacji i dyskusji na temat ich dzieci, zgodnie z harmonogramem zebrań; 

3) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami; 
4) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców; 
5) informacje pisemne. 

§73.1.  Rodzice (prawni opiekunowie) w szczególności mają prawo do: 
1) współuczestniczenia w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego; 
2) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w 

Technikum i w danym oddziale; 
3) zapoznania się z programami nauczania; 
4) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk oraz egzaminów maturalnych; 

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce; 

6) uzyskiwania informacji i porad w sprawach kształcenia swego dziecka; 
7) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy Technikum. O przekazywanych sprawach powinien być 
powiadamiany dyrektor Technikum. 

§73.2. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować Technikum o 
zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach, trudnościach wychowawczych oraz 
stanie jego zdrowia. 
§74. Rodzice (prawni opiekunowie) w porozumieniu i za zgodą rady pedagogicznej 
mogą wpływać na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył 
obowiązki wychowawcy. 

 
Rozdział VIII 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

§75.1. Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

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

3) zapoznania się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 
oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania i stawianymi wymaganiami; 

4) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania 
na nie odpowiedzi; 

5) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 
problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi lub wyjaśnień; 

6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a 
także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 
10)  uzyskania informacji dotyczących terminów prac klasowych i sprawdzianów 

zgodnie z przyjętymi ustaleniami zawartymi w Przedmiotowym Systemie 
Oceniania; 

11)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
12)  pomocy, w przypadku trudności w nauce; 
13)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
14)  uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
15)  reprezentowania Technikum w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
16)  korzystania z pomieszczeń Technikum, sprzętu, środków dydaktycznych oraz 

           księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych;  
17)  wpływania na życie Technikum przez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających na terenie Technikum; 
18)  korzystania z uprawnień z wewnętrznego regulaminu samorządu 

uczniowskiego „Szczęśliwa literka”; 
19)  korzystania z opieki pielęgniarskiej; 
20)  korzystania z dodatkowych form kształcenia organizowanych przez 

Przedsiębiorstwo Organizacji i Wdrożeń „AYA” np. kursy komputerowe oraz 
uzyskiwania zaświadczeń i certyfikatów, jeżeli ich ukończenie jest z tym 
związane. 

§75.2. Uczniowie mają prawo do tworzenia swojej reprezentacji zwanej Samorządem 
Uczniowskim i określenia w regulaminie zasad działania samorządowego. 
§75.3. W przypadku łamania praw ucznia, wynikających ze statutu Technikum, uczeń 
ma prawo złożyć skargę na piśmie do wychowawcy oddziału lub dyrektora Technikum. 
Dyrektor jest zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni 
orzeczenia w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i 
udzielenia pomocy. Od orzeczenia dyrektora Technikum, w terminie 14 dni, uczeń ma 
prawo wnieść odwołanie do organu prowadzącego. 
§76.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie 
Technikum oraz ustaleń władz szkolnych w szczególności dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 
przygotowywania się do nich, właściwego zachowania w ich trakcie; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek, 
nauczycieli i innych pracowników Technikum poprzez: 
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a) przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności; 
b) szanowanie poglądów i przekonań religijnych innych ludzi; 
c) okazywanie szacunku dorosłym oraz koleżankom i kolegom; 
d) szanowanie godności i nietykalności osobistej, własnej i innych; 
e) dbałość o własne życie, zdrowie i higienę; 
f) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek na terenie szkoły; 
g) szanowanie mienia szkolnego, własnego i cudzego; 
h) dbanie o dobro, ład i porządek w szkole; 
i) nie zaśmiecanie pomieszczeń; 
j) nie niszczenie ścian, elewacji budynku, sprzętu; 
k) podporządkowanie się zaleceniom dyrektora Technikum, rady 

pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego 
lub klasowego; 

l) nie oddalanie się w czasie trwania zajęć dydaktycznych poza budynek 
szkolny bez zgody nauczyciela, zwolnienie z lekcji może nastąpić 
wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) oraz w 
wyniku decyzji wychowawcy, nauczycieli lub dyrektora Technikum; 

m) dostarczenie przeciwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z 
wychowania fizycznego; 

n) nie przynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i 
bezpieczeństwu; 

3) usprawiedliwianie nieobecności; 
4) nie spóźnianie się na zajęcia – trzy spóźnienia traktowane będą jako jedna 

godzina nieobecności nieusprawiedliwionej; 
5) dbanie o życie, zdrowie, higienę oraz rozwój własny oraz innych; 
6) wystrzeganie się nałogów; 
7) dbanie o bezpieczeństwo własne i innych; 
8) przeciwdziałanie przemocy; 
9) schludne ubieranie się, a także dostosowywanie stroju do miejsca, czasu i 

okoliczności. 
§76.2. W przypadku braku przestrzegania ww. obowiązków szkolnych udziela się 
uczniowi upomnienia lub nagany w zależności od wagi przewinienia. Fakt ten zostaje 
odnotowany w dokumentacji szkolnej.  
§77. Każdy uczeń kończący naukę w Technikum lub zmieniający szkołę zobowiązany 
jest zdać wychowawcy klasy kartę obiegową najpóźniej przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. W przypadku braku zwrotu karty, wstrzymuje się 
wydanie świadectwa szkolnego. 
§78.1. Uczeń, który w sposób rażący narusza regulaminy szkolne, statut szkoły, 
zasady życia społecznego oraz uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na 
inne osoby, może być skreślony z listy uczniów Technikum.  
§78.2. Wydalenie ucznia z Technikum następuje w drodze decyzji administracyjnej 
poprzez skreślenie ucznia z listy uczniów przez dyrektora Technikum na podstawie 
decyzji rady pedagogicznej, po uprzednim zasięgnięciu opinii samorządu 
uczniowskiego. 
§78.3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora 
Technikum do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku: 

1) udowodnienia popełnienia przestępstwa przez uprawniony do tego organ np. 
sąd; 
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2) nagminnego palenia papierosów na terenie szkoły po uprzednim otrzymaniu 
trzech uwag z tego tytułu, dotyczy to również używania papierosów 
elektronicznych; 

3) zastraszania innych uczniów, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej lub 
psychicznej, cyberprzemocy, kradzieży mienia lub celowego niszczenia mienia; 

4) popełniania wykroczeń zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub życiu i 
zdrowiu pozostałych uczniów (np. rozpylanie substancji chemicznych, 
rozprószanie ognia, chodzenie po dachu itp.); 

5) uczestniczenia w zajęciach lub przebywania na terenie szkoły w stanie 
nietrzeźwym lub po spożyciu innych środków psychoaktywnych; 

6) fałszowania dokumentów; 
7) uniemożliwiania nauczycielowi prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób 

bezczelny, brutalny i arogancki; 
8) stosowania przemocy i agresji wobec innych uczniów, a także pracowników 

szkoły (w tym bójki, pobicia, namawianie do agresji przeciwko uczniowi lub 
pracownikowi szkoły); 

9)  niskiej frekwencji ucznia. 
§78.4. Skreślenie ucznia z listy w Technikum powinno być stosowane tylko w 
wyjątkowych sytuacjach, po wykorzystaniu wszystkich możliwych oddziaływań 
wychowawczych. 
§79. W przypadku popełnienia wykroczenia kwalifikującego ucznia do skreślenia go z 
listy uczniów Technikum: 

1) wychowawca przygotowuje dokumenty (w tym uwagi z dziennika lekcyjnego), 
sporządza notatkę służbową – informuje o tym pedagoga szkolnego; 

2) dyrektor Technikum informuje wychowawcę oddziału i pedagoga szkolnego o 
zamiarze skreślenia ucznia z listy uczniów; 

3) dyrektor Technikum zwraca się z prośbą do samorządu uczniowskiego o 
pisemne wyrażenie opinii na temat skreślenia danego ucznia z listy uczniów; 

4) dyrektor Technikum, pedagog szkolny lub wychowawca informuje ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o podjęciu zamiaru skreślenia go z listy 
uczniów; 

5) dyrektor Technikum zwołuje radę pedagogiczną – po podjęciu uchwały przez 
radę, dyrektor Technikum podejmuje decyzję wiążącą w kwestii wydalenia 
ucznia ze szkoły; 

6) uczeń w ciągu 14 dni, począwszy od daty wysłania pisemnego powiadomienia 
o wydaleniu ze szkoły, ma możliwość odwołania się od decyzji dyrektora 
Technikum. 

§80. Za szczególne osiągnięcia, wyróżniającą postawę, sukcesy w nauce i pracy na 
rzecz środowiska uczeń może być nagradzany. 
§81. Ucznia nagradza się za: 

1) rzetelną i pilną naukę; 
2) wybitne osiągnięcia w nauce; 
3) pracę społeczną na rzecz oddziału i Technikum; 
4) wybitne osiągnięcia sportowe, językowe i inne; 
5) 96% – 100% frekwencję; 
6) wzorowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
7) pracę w organizacjach młodzieżowych; 
8) działania zasługujące na uznanie – wzorową postawę; 
9) wysoką kulturę osobistą; 
10)  dzielność i odwagę. 
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§82. Nagrodami są: 
1) pochwała wychowawcy wobec uczniów oddziału z wpisem uwagi pozytywnej 

do dziennika lekcyjnego; 
2) pochwała wychowawcy wobec uczniów oddziału; 
3) pochwała wychowawcy wobec rodziców (prawnych opiekunów); 
4) pochwała dyrektora Technikum wobec całej społeczności szkolnej; 
5) pochwała dyrektora Technikum wobec rodziców (prawnych opiekunów); 
6) podwyższona ocena zachowania; 
7) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów); 
8) ekspozycja na tablicy wyróżnień; 
9) nagroda rzeczowa; 
10)  wpis do księgi. 

§83. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia o przyznanej nagrodzie na zebraniu lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami. 
§84. Fakt przyznania nagrody zostaje przez wychowawcę odnotowany w dokumentacji 
szkolnej ucznia. 
§85. W przypadku nieprzestrzegania statutu Technikum, uczeń może otrzymywać 
kary, w zależności od wagi przewinienia. Nie mogą być stosowane kary naruszające 
nietykalność i godność osobistą ucznia. 
§86. Ucznia można ukarać za: 

1) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 
2) lekceważenie obowiązków ucznia w zakresie postanowień zawartych w §76 ust. 

1.; 
3) posiadanie, rozprowadzanie, spożywanie napojów alkoholowych, narkotyków i 

innych środków odurzających; 
4) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy, kradzież mienia; 
5) bezmyślne i celowe niszczenie mienia; 
6) wykroczenia zagrażające własnemu życiu i zdrowiu oraz innych osób; 
7) fałszowanie dokumentów; 
8) palenie papierosów i używanie papierosów elektronicznych na terenie szkoły; 
9) lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
10)  nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych; 
11)  powtarzające się łamanie zasad współżycia społecznego i podstawowych 

obowiązków ucznia; 
12)  namawianie innych uczniów do nieprzestrzegania obowiązków ucznia; 
13)  nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły; 
14)  inne niewłaściwe, naganne i rażące zachowania np. obrażanie nauczycieli i 

pracowników szkoły w miejscach publicznych, złe wyrażanie się na temat szkoły 
w miejscach publicznych. 

§87. Wobec ucznia można zastosować następujące kary: 
1) upomnienie wychowawcy oddziału; 
2) nagana wychowawcy oddziału; 
3) upomnienie dyrektora Technikum; 
4) nagana dyrektora Technikum; 
5) zawieszenie w prawach ucznia, które polega na zakazie uczestniczenia w 

innych zajęciach, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi; 
6) zakaz reprezentowania Technikum na zewnątrz; 
7) przeniesienie do równoległej klasy (o ile istnieje taka możliwość organizacyjna); 
8) skreślenie z listy uczniów zgodnie z §78 ust. 3. statutu Technikum. 



 29 

§88.1. Jeżeli uczeń otrzyma trzy uwagi dotyczące rażącego nieprzestrzegania statutu 
Technikum, naruszy dobro nauczyciela, opiekuna lub kolegi, otrzymuje naganę 
wychowawcy oddziału. 
§88.2. Jeżeli uczeń otrzyma kolejne trzy uwagi dotyczące rażącego nieprzestrzegania 
statutu Technikum i naruszy dobro nauczyciela, opiekuna lub kolegi, otrzymuje drugą 
naganę wychowawcy klasy. 
§88.3. Jeżeli uczeń ponownie otrzyma trzy uwagi dotyczące rażącego 
nieprzestrzegania statutu Technikum i naruszy dobro nauczyciela, opiekuna lub kolegi, 
otrzymuje naganę Dyrektora Technikum. 
§88.4. Jeżeli mimo podjętych działań uczeń otrzyma kolejne trzy uwagi dotyczące 
rażącego nieprzestrzegania statutu Technikum i naruszy dobro nauczyciela, opiekuna 
lub kolegi, zostanie skreślony z listy uczniów szkoły zgodnie z procedurą zawartą w 
niniejszym statucie. 
§89.1. Przeniesienie do równoległej klasy może nastąpić, gdy: 

1) nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary; 
2) uczeń dopuścił się do wybryków chuligańskich (np. pobicie, wyłudzenie 

pieniędzy lub rzeczy); 
3) uczeń notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

§89.2. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 1. decyduje rada pedagogiczna. 
§89.3. Dyrektor Technikum może zawiesić wykonanie kary, o której mowa w ust. 1. na 
okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy 
oddziału lub samorządu uczniowskiego. 
§90.1. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia o udzielonej karze. Udzielenie informacji odbywa się na zebraniu rodziców lub 
indywidualnym spotkaniu z rodzicami, a w przypadku kar określonych w §87 punkty 4) 
– 8), poprzez wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. 
§90.2. Fakt udzielenia kary zostaje przez wychowawcę odnotowany w dokumentacji 
szkolnej ucznia. 
§90.3. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w 
terminie trzech dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do 
dyrektora Technikum. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor 
Technikum po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy oddziału ucznia. 
Nie odrzucenie sprzeciwu w terminie 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z 
jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna. 
§91.1. W Technikum ustala się zasady korzystania przez uczniów z telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

1) telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne nie mające związku z 
przeprowadzanymi zajęciami, muszą być wyłączone w czasie zajęć 
dydaktycznych i nie mogą być widoczne dla prowadzącego zajęcia edukacyjne; 

2) uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych w czasie przerw śródlekcyjnych; 

3) w szczególnych przypadkach (np. zdrowotnych) na pisemny wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia, dyrektor Technikum może ustalić odrębne 
zasady korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń 
elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych. 

§91.2. Brak zastosowania się przez ucznia do zasad w ust. 1 skutkuje konfiskatą 
telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych przez dyrektora 
Technikum – zwrot nastąpi tylko rodzicom (prawnym opiekunom). 
§92.1. Technikum kształci u uczniów właściwą postawę do realizacji obowiązku 
szkolnego. 
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§92.2. W stosunku do uczniów opuszczających zajęcia dydaktyczne bez 
usprawiedliwienia, stosowane będą następujące kary: 

1) jeżeli uczeń opuści bez usprawiedliwienia 10 godzin lekcyjnych w ciągu 
miesiąca, otrzymuje pisemną naganę wychowawcy oddziału; 

2) jeżeli uczeń opuści bez usprawiedliwienia 20 godzin lekcyjnych w ciągu 
miesiąca, otrzymuje pierwszą pisemną naganę dyrektora Technikum; 

3) jeżeli uczeń opuści bez usprawiedliwienia 30 godzin lekcyjnych w ciągu 
miesiąca, otrzymuje drugą pisemną naganę dyrektora Technikum z 
ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów; 

4) jeżeli uczeń opuści bez usprawiedliwienia powyżej 40 godzin lekcyjnych w ciągu 
miesiąca, otrzymuje trzecią pisemną naganę dyrektora Technikum z wnioskiem 
do rady pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów; 

5) jeżeli uczeń przekroczył 100 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu trzech 
miesięcy, następuje postępowanie administracyjne w przypadku ucznia 
niepełnoletniego, zaś w przypadku ucznia pełnoletniego – skreślenie z listy 
uczniów szkoły, gdy wychowawca oddziału nie dopełni obowiązku wypisania 
nagany. 

§92.3. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych: 
1) uczeń po danej nieobecności w szkole ma obowiązek dostarczenia na pierwszą 

godzinę do dyspozycji wychowawcy oddziału zwolnienia lub w przeciągu trzech 
dni po chorobie – inny termin usprawiedliwienia nie będzie honorowany; 

2) zwolnienie z zajęć lekcyjnych podpisuje rodzic (prawny opiekun); 
3) pełnoletni uczeń może usprawiedliwić swą nieobecność samodzielnie, lecz na 

           druku zwolnienia musi podpisać się rodzic (prawny opiekun); 
4) każdy nauczyciel przedmiotu ma obowiązek powiadomienia wychowawcy 

oddziału o nieobecnościach ucznia na zajęciach osobiście oraz informację tę 
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym; 

5) usprawiedliwienia są przyjmowane na druku szkolnym (do pobrania na stronie 
internetowej szkoły); 

6) wprowadza się druk szkolny „Prośba o usprawiedliwienie nieobecności ucznia 
w szkole” (wzór poniżej) 

7) w sytuacjach wyjątkowych może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych pedagog 
szkolny lub dyrektor Technikum, dokonując wpisu do dziennika lekcyjnego – nie 
zwalnia to jednak ucznia z obowiązku dostarczenia zwolnienia od rodziców lub 
prawnych opiekunów zgodnie z powyższymi ustaleniami. 

§93. Nauczyciele mogą się opierać na Trybie Postępowania – procedury szkolne. 
§94. W sytuacjach kryzysowych dyrektor Technikum zobowiązany jest do 
wspomagania się procedurami szkolnymi. 
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                                        „Computer College” w Koszalinie 
PROŚBA O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA  

Imię i nazwisko ucznia:  ........................................ klasa:  ................... 
Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna/mojej córki na 

zajęciach lekcyjnych: 
w dniu  ....................... od godziny  .................. do godziny  ............... 
w dniu  ....................... od godziny  .................. do godziny  ............... 
w dniu  ....................... od godziny  .................. do godziny  ............... 
w dniu  ....................... od godziny  .................. do godziny  ............... 
w dniach od ...................... do ...................... 

 
UZASADNIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
Nieobecność ucznia w szkole na zajęciach nie zwalnia go z konieczności 
rozliczenia się z wyznaczonych zadań terminowych, również prac domowych 
oraz zaplanowanych na czas nieobecności sprawdzianach/pracach klasowych. 
Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości reguluje Wewnątrzszkolny 
System Ocenia i Przedmiotowe Systemy Oceniania. 
Informacje dodatkowe: 

a) usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy przed 
przewidywaną nieobecnością ucznia w szkole lub w przeciągu trzech dni 
po powrocie ucznia do szkoły lub na pierwszej godzinie wychowawczej, 
która realizowana jest w danym tygodniu, w którym uczeń wrócił do 
szkoły; 

b) ponad 50% nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych i brak ocen 
stwarza możliwość nauczycielowi nieklasyfikowanie ucznia. 

 
Data .......................                              
 
Podpis rodzica(prawnego opiekuna)  .............................................. (obowiązkowo) 
 
Podpis pełnoletniego ucznia  ................................................. 
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Rozdział IX Finansowanie Technikum 
 

§95. Technikum jest finansowane: 
1) ze środków własnych; 
2) z dotacji; 
3) z innych źródeł. 

Rozdział X Postanowienia końcowe 
 

§96.1. Technikum posługuje się: pieczęcią metalową dużą i małą z godłem i napisem 
w otoku: Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” w Koszalinie. 
§96.2. Technikum posługuje się stemplami: 

1) kauczukowym podłużnym o treści: Publiczne Technikum Informatyczne 
„Computer College”, ul. H. Modrzejewskiej 71, tel/fax 094-341-17-41; 

2) stemplem REGON: 321297862; 
§97. Technikum w swoich drukach wykorzystuje logo organu prowadzącego. 
§98.1. Technikum używa pieczęci do dokumentów specjalnej rangi: 

1) świadectw szkolnych; 
2) legitymacji uczniowskich; 
3) dokumentów finansowo-rachunkowych i bankowych; 
4) protokołów zdawczo-odbiorczych. 

§98.2. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas 
urzędowania znajdują się w miejscu dostępnym dla pracownika, który jest za nie 
odpowiedzialny. 
§98.3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci 
regulują odrębne przepisy. 
§98.4. Stempel używany jest do bieżącej dokumentacji sporządzanej przez 
Technikum. 
§99.1. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z 
rzeczowym wykazem akt i przepisami archiwalnymi. 
§99.2. Zasady prowadzenia przez Technikum dokumentacji nauczania, gospodarki 
finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. 
§100. Technikum posiada własny ceremoniał określony w Szkolnym Programie 
Wychowawczym. 
§101.1. Technikum pobiera opłaty za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji. 
§101.2. Wysokość opłat pobiera się w kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w 
przepisach o opłacie skarbowej. 
§101.3. Opłatę wnosi się na konto szkoły. 
§102. Kurator Oświaty może uchylić statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, 
jeżeli są sprzeczne z prawem. 
§103. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą występować: dyrektor 
Technikum, rada pedagogiczna, organ prowadzący, samorząd uczniowski. 

 
 

Rozdział XI 
Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 
§104. Podstawą prawną do tworzenia szkolnych regulaminów oceniania jest 
rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 



 33 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów maturalnych 
w szkołach publicznych. 
§105.1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

§105.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 
w stosunku do: 

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 
programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

§105.3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez 
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych 
w §76 ust. 1.  
§106. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego, które 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 w formie ustnej 
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. Informacja 
zwrotna musi być związana z kryteriami oceniania określonymi przed 
wykonaniem zadania. Informacja przekazywana uczniowi powinna zawierać: 

a) wyszczególnienie pozytywnych elementów pracy ucznia;  
b) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić konkretne zadania; 
c) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien dalej pracować; 

3) udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania swojego 
własnego rozwoju; 

4) motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych 
uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. 

§107. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w niniejszym dokumencie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania;  
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7) ustalenie warunków poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów 
poprawkowych; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 

§108. Nauczyciel danego przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje 
uczniów i 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 przez siebie programu 
nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania z 
danego przedmiotu; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.   

§109. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
§110. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel powinien 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, 
uniemożliwiające sprostanie obowiązującym wymaganiom. 
§111. Dyrektor Technikum zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym: 

1) dyrektor Technikum zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

2) dyrektor Technikum zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

3) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 2) 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”; 

4) dyrektor Technikum na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo 
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca IV etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego nowożytnego; 

5) w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4), posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

6) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”.  
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§112. Do opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice (prawni opiekunowie) 
obowiązkowo dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na formularzu 
będącym załącznikiem do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Publicznym Technikum 
Informatycznym „Computer College”. 
§113.1. Uczeń w trakcie nauki w Technikum otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 
b) końcowe. 

§113.2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
§113.3. Nauczyciel na ustną prośbę ucznia uzasadnia ustnie ustaloną ocenę oraz 
przekazuje uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć.  
§114.1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia (prace klasowe, sprawdziany 
wiedzy obejmujące dział programowy) są przechowywane przez nauczycieli 
prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca 
danego roku szkolnego.  
§114.2. Oryginały sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac (prace klasowe, 
sprawdziany wiedzy obejmujące dział programowy) są udostępnione uczniowi na 
zajęciach prowadzonych przez nauczyciela i jego rodzicom (prawnym opiekunom) w 
czasie konsultacji w siedzibie szkoły. Udostępnienia pracy dokonuje nauczyciel, który 
daną pracę oceniał, a jeśli nie jest to możliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel 
lub dyrektor Technikum. 
§114.3. Oryginałów sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac (prace klasowe, 
sprawdziany wiedzy obejmujące dział programowy) nie można powielać: kserować, 
kopiować, fotografować lub przepisywać. 
§114.4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 
dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom przez 
dyrektora Technikum. 
§114.5. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego 
oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można powielać: kserować, 
kopiować, fotografować lub przepisywać. 
§115. Zasady oceniania w Technikum określają następujące regulaminy: 

1) zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Technikum; 
2) przedmiotowe systemy oceniania; 
3) wymagania edukacyjne na daną ocenę. 

§116. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Technikum zawierają: 
1) terminy klasyfikacji; 
2) formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych; 
3) sposoby bieżącego sprawdzania osiągnięć uczniów oraz częstotliwość 

oceniania; 
4) skalę i sposób formułowania bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych; 
5) skalę i sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania; 
6) terminy i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących 

postępach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych i zachowania; 

7) formy wspomagania ucznia w uzupełnianiu braków edukacyjnych; 
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8) tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych poprawiających 
wynik niekorzystny i egzaminów poprawkowych; 

9) nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce i zachowaniu. 
§117.1. Przedmiotowy System Oceniania zawiera określone przez nauczycieli 
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
§117.2. Przedmiotowy System Oceniania ujednolica i uszczegóławia zakres i formy 
oceniania przez wszystkich nauczycieli Technikum. 
§117.3. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje następujące obszary: 

1) narzędzia sprawdzania i oceniania; 
2) wymagania na poszczególne oceny; 
3) sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej. 

§118.1. Wymagania edukacyjne to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na 
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw 
uczniów. 
§118.2. Wymagania edukacyjne określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i 
umieć po zakończeniu procesu nauczania. 
§118.3. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących 
podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i dla IV etapu kształcenia. 
§118.4. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią 
ocenę. 
§118.5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają kryteria wymagań 
edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej 
oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 
§118.6. Wymagania edukacyjne na daną ocenę są przedstawiane uczniom oraz ich 
rodzicom (prawnym opiekunom) na początku roku szkolnego. 
§119. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim: 

1) poziom opanowania wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia; 
2) zmiany zachodzące w poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów pod wpływem 

określonego oddziaływania dydaktycznego; 
3) wykorzystanie wiedzy w praktyce; 
4) rozumienie przekazywanych uczniowi treści programowych; 
5) sposób prezentacji wiedzy; 
6) kreatywność ucznia; 
7) umiejętność współdziałania w grupie; 
8) przygotowanie i pracę w czasie zajęć dydaktycznych. 

§120.1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych polega na systematycznej 
obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, 
wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu 
wiadomości i umiejętności.  
§120.2. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć. 
§120.3. Ocenianie bieżące powinno być prowadzone regularnie, w warunkach 
zapewniających obiektywizm przy wykorzystaniu różnych form aktywności ucznia. 
§120.4. Do określenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności w odniesieniu do 
wymagań edukacyjnych przyjmuje się następującą skalę ocen cząstkowych: 
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Ocena słowna Zapis liczbowy Skrót Warianty oceny 

celujący 6 cel  
 

+ lub - 
bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

§120.5. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z poszczególnych przedmiotów 
nauczania powinny uwzględniać treści: 

1) na ocenę dopuszczającą: 
a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu; 
b) potrzebne w życiu; 

2) na ocenę dostateczną: 
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; 
b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego; 
c) przystępne o niewielkim stopniu złożoności; 
d) często powtarzające się w programie nauczania; 
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych; 
f) głównie proste, uniwersalne umiejętności; 
g) określone programem zawartym w podstawie programowej; 

3) na ocenę dobrą: 
a) istotne w strukturze przedmiotu; 
b) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe; 
c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu; 
d) użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności; 
e) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej; 
4) na ocenę bardzo dobrą: 

a) złożone, trudne i ważne do opanowania; 
b) wymagające korzystania z różnych źródeł; 
c) umożliwiające rozwiązywanie problemów; 
d) pośrednio użyteczne w życiu szkolnym; 
e) pełne opanowanie programu; 

5) na ocenę celującą: 
a) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; 
b) wynikające z indywidualnych zainteresowań; 
c) zapewniające pełne wykorzystanie opanowanego programu. 

§120.6. Ocenami pozytywnymi są oceny: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo 
dobry, celujący.    
§120.7. Oceną negatywną jest ocena niedostateczna. 

  
§120.8. W Technikum przyjmuje się do bieżącego oceniania z przedmiotów 
ogólnokształcących system punktowy. Punktacja jest przeliczana na ocenę według 
sześciostopniowej skali ocen w następujący sposób: 
 

       Lp. Oceny        Procentowy udział punktów 

        1 niedostateczny 0 - 35% punktów 

        2 dopuszczający                                   36 - 45% punktów 

         3 dostateczny  46 - 69% punktów 

         4 dobry          70 - 87% punktów 
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         5 bardzo dobry 88 -100% punktów 

         6 celujący   powyżej 100% 

 
§120.9. W Technikum przyjmuje się do bieżącego oceniania z przedmiotów 
zawodowych system punktowy. Punktacja jest przeliczana na ocenę według 
sześciostopniowej skali ocen w następujący sposób: 

Lp. Oceny Procentowy udział punktów 

1  niedostateczny 0 - 54% punktów 

2  dopuszczający                                   55 - 65% punktów 

3  dostateczny  66 - 80% punktów 

4  dobry          81 - 90% punktów 

5  bardzo dobry 91 -100% punktów 

6  celujący   powyżej 100% 

 
§120.10. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do 
nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić każdą ustaloną ocenę ustnie w 
rozmowie bezpośredniej z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami), z 
odwołaniem do wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu, a w przypadku 
oceny zachowania z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania.  
§120.11. Ogólne zasady oceniania bieżącego: 

1) oceny oceniania bieżącego zapisywane są w dzienniku lekcyjnym; 
2) liczba ocen bieżących w semestrze powinna wynosić: 

a) co najmniej trzy dla zajęć o wymiarze 1 godziny tygodniowo; 
b) co najmniej cztery dla zajęć o wymiarze 2 godzin tygodniowo; 
c) co najmniej pięć dla zajęć o wymiarze 3 godzin tygodniowo lub więcej;    

3) prace klasowe (sprawdziany wiedzy z działu programowego) powinny być 
zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika lekcyjnego;  

4) prac klasowych godzinnych (lub dłuższych) nie może być więcej niż 3 tygodniowo 
i nie więcej niż 1 dziennie; 

5) pisemne prace klasowe powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni; w 
uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie; 

6) uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych na 
warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu; 

7) w przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej, nauczyciel 
odnotowuje ten fakt w dzienniku pustym kółkiem umieszczonym w miejscu oceny. 
Następnie uzgadnia z uczniem termin pisania pracy. W przypadku 
nieprzystąpienia przez ucznia do sprawdzenia wiadomości w wyznaczonym 
terminie, nauczyciel ma prawo w wymienionym wyżej kółku wpisać ocenę 
niedostateczną;  

8) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia w trakcie sprawdzania 
wiedzy, otrzymuje on ocenę niedostateczną. Uczeń traci prawo do jej poprawy; 

9) oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym; 
10)  kartkówki bez zapowiedzi mogą obejmować co najwyżej trzy ostatnie tematy; 
11)  oceny z kartkówek wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem zielonym; 
12)  oceny z bieżących ćwiczeń i zadań na lekcji, prac domowych i odpowiedzi ustnych 

wpisywane są do dziennika kolorem niebieskim lub czarnym; 
13)  nie należy stosować pisemnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w 

ostatnim tygodniu przed klasyfikacją śródroczną i roczną; 
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14)  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. 

§121.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
§121.2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, 
w terminie określonym w organizacji roku szkolnego.   
§121.3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, Technikum umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 
§122. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
§123.1. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 
programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 
się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 
najwyższej. 

§123.2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej Technikum. 
§123.3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
§123.4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 
działaniach podejmowanych przez Technikum na rzecz rozwoju kultury fizycznej. 
§124.1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
§124.2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Technikum. 

§125. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału 
informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia na zajęciach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania w 
rozmowie bezpośredniej z uczniami; 

2) jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na wspólnym zebraniu 
rodziców (prawnych opiekunów) uczniów poszczególnych klas prowadzonych 
przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców (prawnych 
opiekunów) na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez 
rodziców (prawnych opiekunów), jeśli nie uczestniczyli w tym zebraniu. 

§126.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną klasyfikacyjną 
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zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 
oddziału oraz ocenianego ucznia. 
§126.2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną klasyfikacyjną 
zachowania – wychowawca oddziału na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej. 
§126.3. Oceny ustalone w ust. 1. – 2. są ostateczne, z zastrzeżeniem wyników 
egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych albo sprawdzianu wiedzy i 
umiejętności ucznia. 
§127. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna 
ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej ani na ukończenie Technikum. 
§128.1. W Technikum przyjmuje się następującą skalę śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych: 

 

Ocena słowna Zapis liczbowy Skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 §128.2. Ocenami pozytywnymi są oceny: dopuszczający, dostateczny, dobry, 
bardzo dobry, celujący.    
§128.3. Oceną negatywną jest ocena niedostateczna. 
§129. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym są ocenami 
opisowymi. 
§130. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
§131.1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 
ocenę klasyfikacyjną. 
§131.2. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną 
dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania w Biuletynie Informacji Publicznej są zwolnieni z części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zwolnienie następuje na 
podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 
finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi Technikum, pełniącemu funkcję 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie jest równoznaczne z 
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uzyskaniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
najwyższego wyniku.  
§132.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 
§132.2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 
§133.1. Uczeń kończy Technikum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
§133.2. Uczeń kończy Technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych 
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
§133.3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 
§133.4. O ukończeniu Technikum przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
§133.5. Uczeń Technikum, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1, powtarza 
ostatnią klasę po otrzymaniu zgody rady pedagogicznej.  
§134.1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z 
przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału w wyznaczonym 
terminie na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebranie klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej 
(podanie) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny. 
§134.2. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu braku zgody 
przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) z przewidywaną roczną oceną 
klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w części 
pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice 
(prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną w 
terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów). 
§134.3. Dyrektor Technikum w ciągu kolejnych 3 dni roboczych informuje na piśmie 
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie 
się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć 
obowiązkowych i dodatkowych.  
§134.4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel z danych 
zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora Technikum nauczyciela 
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
§134.5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia 
sporządza się protokół dla każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, 
który zawiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 
2) termin tych czynności; 
3) zadania sprawdzające; 
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4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę; 
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

§134.6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół  
z przeprowadzonych czynności sprawdzających z dołączonymi pisemnymi pracami 
ucznia i informacją o jego ustnych odpowiedziach przechowuje się w dokumentacji 
Technikum. 
§135.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora Technikum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  
§135.2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1. zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć 
rocznych. 
§135.3. Dyrektor Technikum na podstawie dokumentacji orzeka o zasadności 
przedłożonego zastrzeżenia. 
§135.4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor Technikum powołuje komisję, 
która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

a) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia 
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami); 

b) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej; 

c) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z przedmiotów z 
technologii informatycznych i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych; 

d) w skład komisji sprawdzającej wiadomości i umiejętności ucznia 
wchodzą:  

d1) dyrektor Technikum albo nauczyciel wyznaczony przez 
dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,  

d2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel 
może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 
innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły), 

d3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 
edukacyjne; 

e) ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół, 
zawierający w szczególności:  

e1) termin egzaminu poprawkowego,  
e2) imię i nazwisko ucznia,  
e3) zadania egzaminacyjne,  
e4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 
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f) do protokołu ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności dołącza się 
odpowiednio: 

f1) pisemne prace ucznia, 
f2) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 

  f3) zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego; 

g) protokół z pracy komisji sprawdzającej wiadomości i umiejętności ucznia 
stanowi załącznik do arkusza ocen; 

h) ustalona przez komisję sprawdzającą wiadomości i umiejętności ucznia 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny; 

i) ocena ustalona przez komisję sprawdzającą wiadomości i umiejętności 
ucznia jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego; 

j) wychowawca oddziału wypisuje świadectwo z nową oceną i anuluje stare 
świadectwo; 

k) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 4. Pkt 1) a), w 
wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora Technikum w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami); 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną oceną 
klasyfikacyjną zachowania: 

a) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny; 

b) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
§135.5. Przepisy w punktach 1) – 2) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, 
że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna.  
 
§136.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

§136.2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
§137. Tryb ustalania oceny zachowania: 

1) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
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zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami 
zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna być 
ona brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej; 

3) ocenę ustala wychowawca oddziału, zasięgając opinii innych nauczycieli i uczniów 
danego oddziału; 

4) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 
5) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania podana jest do 

wiadomości ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) w terminie i formie 
określonych w §125; 

6) ocena zachowania może być zmieniona na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady 
pedagogicznej przez wychowawcę oddziału w przypadku zaistnienia 
szczególnych okoliczności, np.: rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego; 

7) ustalona ocena jest podawana do wiadomości ucznia w dniu zakończenia 
klasyfikacji. 

§138. Tryb odwołania od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
1) jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z 

przewidywaną roczna oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez 
wychowawcę oddziału na jeden miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora Technikum w formie 
pisemnej (podanie), w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją 
oceny; 

2) dyrektor Technikum wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę 
zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o 
argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację; 

3) dyrektor Technikum powołuje zespół nauczycieli uczących dany oddział, do 
którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, 
psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem 
dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. 
Dyrektor Technikum jest przewodniczącym tego zespołu; 

4) argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę 
oddziału o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub 
utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z 
dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole; 

5) dyrektor Technikum powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica 
(prawnego opiekuna) w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania o rozstrzygnięciu 
w sprawie. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne; 

6) z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się 
protokół, który zawiera: 

a) imiona i nazwiska uczestników biorących udział w analizie proponowanej 
oceny; 

b) termin spotkania zespołu; 
c) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę; 
d) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu; 

7) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół 
przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

§139. Tryb odwołania od ustalonej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora Technikum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) dyrektor Technikum na podstawie dokumentacji orzeka o zasadności 
przedłożonego zastrzeżenia; 

3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor Technikum powołuje komisję, nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4) w skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor Technikum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji; 
b) wychowawca oddziału; 
c) wskazany przez dyrektora Technikum nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danym oddziale; 
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
g) przedstawiciel rady rodziców (o ile funkcjonuje w szkole); 

5) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
b) termin posiedzenia komisji; 
c) imię i nazwisko ucznia; 
d) wynik głosowania; 
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem; 
f) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna; 

7) wychowawca oddziału wypisuje świadectwo z nową oceną i anuluje poprzednie 
świadectwo. 

§140. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie 
wobec kolegów i innych osób. 
 
§141. W Technikum przyjmuje się następującą skalę ocen zachowania: 

1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

§142. Ocenę zachowania ucznia ustala się według kryteriów zamieszczonych w Karcie 
zachowania ucznia (wzór). 

KARTA ZACHOWANIA UCZNIA 

Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (0 – 6 pkt.) 
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a) dba o systematyczne postępy w opanowywaniu i zdobywaniu wiadomości 
zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i rzetelnie przygotowuje się do zajęć 
(0 – 3 pkt.); 

b) dotrzymuje ustalonych terminów (0 – 2 pkt.); 
c) przestrzega regulaminu pracowni (0 – 1 pkt.). 

Frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych (0 – 4 pkt.) 
dotyczy semestru 

a) nie ma nieusprawiedliwień ani spóźnień (4 pkt.); 
b) ma do 3 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych (3 pkt.); 
c) ma 5 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych (2 pkt.); 
d) ma więcej nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, ale nie więcej niż 10 

godzin (0 – 1pkt.). 
Uwaga! 3 spóźnienia równają się 1 godzinie nieobecnej nieusprawiedliwionej. 

Respektowanie zasad współżycia społecznego (0 – 6 pkt.) 
a) okazywanie szacunku innym (0 – 1 pkt.); 
b) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (0 – 1 pkt.); 
c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (0 – 1 pkt.); 
d) dbałość o zachowanie oraz bezpieczeństwo swoje i innych (0 – 1 pkt.); 
e) dbałość o piękno mowy ojczystej (0 – 1 pkt.); 
f) wygląd zewnętrzny ucznia stosowny do miejsca i okoliczności (0 – 1 pkt.). 

Działalność na rzecz społeczności szkolnej (0 – 3 pkt.) 
a) wywiązywanie się z powierzonych lub dobrowolnie podjętych zadań szkoły (0 

– 1 pkt.); 
b) zaangażowanie w życie klasy i szkoły (0 – 1 pkt.); 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły (0 – 1 pkt.). 

Skala ocen: 
wzorowe: 18 – 19 pkt.; 
bardzo dobre: 16 – 17 pkt.; 
dobre: 10 – 15 pkt.; 
poprawne: 8 – 9 pkt. i mniej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych; 
nieodpowiednie: 6 – 7 pkt.; 
naganne: 0 – 5 pkt. lub rażące zachowania wymienione w Statucie Szkoły lub 40 
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w danym semestrze. 

 
§143.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana 
jest klasyfikacja. 
 
§143.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
§143.3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 
umotywowany przez siebie wniosek lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Wniosek uczeń 
składa w formie podania do wychowawcy oddziału najpóźniej w dniu, w którym odbywa 
się klasyfikacyjna rada pedagogiczna. 
§144.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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§144.2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 1., może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Technikum.   
§144.3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem wyników egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych albo 
sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia. 
§144.4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 
części podstawy programowej obowiązującej w IV etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 
dany rok szkolny z dyrektorem Technikum. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane 
przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 
§144.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
§144.6. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 
§144.7. Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowych zajęć z technologii informatycznych, 
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma 
formę zadań praktycznych. 
§144.8. Dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 
przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
§144.9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą lub dla przyjętego ucznia, który przeszedł z innego typu 
publicznej szkoły do Technikum, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
Technikum, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki poza szkołą w składzie: 

1) dyrektor Technikum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzony ten egzamin. 

§144.10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w §143 ust. 2. – 3., przeprowadza 
komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

§144.11. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka 
obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla 
przyjętego ucznia, który przeszedł z innego typu publicznej szkoły do Technikum, a który 
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako 
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 
nowożytnego, dyrektor Technikum powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka 
obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 
§144.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który przeszedł z innego typu 
publicznej szkoły do Technikum oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 
jednego dnia. 
§144.13. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
§144.14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności: 
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1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 8. i w 

ust. 9.; 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

§144.15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 
ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
§145.1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę 
klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 
przystąpić do egzamin poprawkowego z tych zajęć.  
§145.2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego. 
§145.3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
§145.4. Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zajęć praktycznych. 
 §145.5. Egzamin poprawkowy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z technologii 
informatycznych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 
doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 
§145.6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Technikum do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wychowawca oddziału zobowiązany 
jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o terminie egzaminu 
poprawkowego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć szkolnych. 
§145.7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
Technikum, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor Technikum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły–jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

§145.8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7. 2), może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim przypadku dyrektor Technikum powołuje w skład komisji innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
§145.9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

§145.10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 
ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§145.11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (odpowiednio 
udokumentowanych) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora Technikum, nie później niż do końca września. 
§146.1. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna, o ile nie wniesiono zastrzeżeń w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
§146.2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, dyrektor Technikum powołuje komisję, 
która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i 
ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

        §146.3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
§146.4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z technologii informatycznych, których programy nauczania przewidują 
prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 
§147. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu IV etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane 
w klasie programowo wyższej. 
§148. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego po uwzględnieniu §147 nie 
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
§149. Uczeń zwraca się z prośbą o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego lub 
egzaminu poprawkowego w terminie dodatkowym w formie pisemnej. 
§150.1. Egzamin maturalny dla absolwentów pięcioletniego technikum – począwszy 
od roku szkolnego 2023/2024 jest przeprowadzany na podstawie wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim 
stopniu absolwent spełnia te wymagania. 
§150.2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od 
maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, zgodnie z 
komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
§150.3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. 

1) Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:  
a) w części ustnej:  

a1) język polski, 
a2) język obcy nowożytny; 

b) w części pisemnej:  
       b1)  język polski, 
       b2) język obcy nowożytny, 

  b3) matematykę. 
2) Przedmioty dodatkowe, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w 

części ustnej i w części pisemnej, określają przepisy wydane na podstawie 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określone w drodze 
rozporządzenia. 

3) Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów 
obowiązkowych oraz do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego 
przedmiotu dodatkowego.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
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4) Absolwent może w danym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z nie 
więcej niż 5 przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w 
ust. 3. pkt. 3). 

5) W przypadku przedmiotów dodatkowych, z których egzamin maturalny jest 
przeprowadzany w części ustnej i w części pisemnej, absolwent może 
przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej albo 
w części pisemnej i w części ustnej. 

6) Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu 
obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego 
samego języka. 

7) W przypadku, gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części 
pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam 
język mniejszości narodowej, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje 
ten język tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem §150 ust. 4. pkt 3) i pkt 4);  

8) W przypadku, gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot 
dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.  

9) Wybór przedmiotu dodatkowego, do którego absolwent przystępuje na 
egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent 
uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole.  

§150.4.   
1) Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest 

przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. 
Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie 
określa się poziomu egzaminu. 

2) Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest 
przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i 
rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów 
dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu. 

3) Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako 
przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na:  

a) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i 
rozszerzonego albo 

b) poziomie dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych. 

4) W przypadku, gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części 
pisemnej jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie 
dwujęzycznym, o którym mowa w ust. 3) pkt. a, może przystąpić do egzaminu 
maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.  

§150.5. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego 
z języka obcego nowożytnego. 
§150.6. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej może być zwolniony z egzaminu 
maturalnego. 

1) Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej w wykazie ogłoszonym przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ogłoszonym w Biuletynie 
Informacji Publicznej w komunikacie w sprawie wykazu olimpiad 
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 
egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych 
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związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających 
odpowiednio jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.  

2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1), następuje na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia Technikum 
realizującego kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego tytułu 
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi 
Technikum, który jest przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

3) Laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej uprawnienie wymienione w ust. 
6. pkt 1) przysługuje także wtedy, gdy nie uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych z danego przedmiotu w Technikum.  

4) W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej z danego przedmiotu, w tym z danego języka obcego 
nowożytnego, dyrektor Technikum, który jest przewodniczącym zespołu 
egzaminacyjnego, na wniosek ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie 
przed terminem egzaminu maturalnego, informuje Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym 
o zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu egzaminu z 
języka obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji przystąpienia do tego 
egzaminu.  

5) Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu 
maturalnego z:  

a) przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej – jest 
równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej 
egzaminu maturalnego najwyższego wyniku; 

b) przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej – jest 
równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części pisemnej 
egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym; 

c) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego 
w części ustnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części 
ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku, z zastrzeżeniem ust. 
6. pkt 3); 

d) przedmiotu dodatkowego, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, 
zdawanego w części pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego 
przedmiotu w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego 
wyniku na poziomie rozszerzonym; 

e) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego 
w części pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w 
części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na 
poziomie wskazanym w deklaracji przystąpienia do tego egzaminu. 

§150.7. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną 
deklarację przystąpienia do tego egzaminu. 
§150.8.  Wyniki egzaminu maturalnego: 

1) wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:  
a) w części ustnej - w procentach; 
b) w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej; 

2) wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej na podstawie:  
a) liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy w części ustnej 

egzaminu maturalnego; 
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b) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 
egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku 
wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 
elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego;  
 

3) wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 
na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na 
podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych;  

4) wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 
administracyjnego.  

 §150.9.   
1) Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% 
punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu 
maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.  

2) Absolwent, który:  
a) przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu 

dodatkowego i któremu egzamin z tego przedmiotu został unieważniony, 
albo 

b) przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z więcej niż jednego 
przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy ze wszystkich tych 
przedmiotów zostały unieważnione – nie zdał egzaminu maturalnego.  

3) Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 
przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej nie stanowi 
przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych 
przedmiotów.  

4) Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości 
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  

5) Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o 
wynikach tego egzaminu opracowaną przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną.  

    §150.10. 
1) Absolwent, który:  

a) przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i nie zdał egzaminu 
maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części 
ustnej albo w części pisemnej oraz 

b) przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego – może w tym samym roku przystąpić do 
egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego 
odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej w terminie 
poprawkowym.  

2) Przepisu w pkt. 1) nie stosuje się:  
a) w przypadku, gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej został unieważniony 
lub  

b) w przypadkach określonych w ust. 9. pkt 2). 
3) Absolwent, o którym mowa w pkt. 1), w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników egzaminu maturalnego składa dyrektorowi Technikum, pełniącemu 
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funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o 
zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
terminie poprawkowym.  

   §150.11. 
1) Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może 
przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po 
raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od 
października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po 
raz pierwszy.  

2) Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został 
unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z 
przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w 
którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od 
pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym 
absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.  

3) Absolwent, o którym mowa w ust.11. pkt 1) i pkt 2), ma prawo przystąpić do 
egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z 
przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu 
maturalnego.  

4) Absolwent, o którym mowa w ust.11. pkt 1) i pkt 2), ma prawo ponownie 
przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części 
pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał 
wynik określony w ust. 9. pkt 1), zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, 
w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.  

5) Absolwent, o którym mowa w ust. 11. pkt 1), przystępujący ponownie do 
egzaminu maturalnego może wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny język 
obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.  

6) Absolwent, o którym mowa w ust. 11. pkt 1), przystępujący ponownie do 
egzaminu maturalnego, nie może wybrać jako przedmiotu obowiązkowego 
języka obcego nowożytnego, z którego poprzednio przystąpił do egzaminu 
maturalnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania 
poziomu egzaminu.  

7) Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, 
licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 11. pkt 1) i pkt 
2), przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do 
egzaminu maturalnego.  

8) W przypadku zgłoszenia w deklaracji do egzaminu, zamiaru przystąpienia do 
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 3. pkt 
3) i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, absolwent 
otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik "0%".  

   §150.12. 
1)  Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w 
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części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego 
przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany 
egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym 
ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.  

2) Absolwent, o którym mowa w ust. 12 pkt 1), który podwyższył wynik egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów lub przystąpił do egzaminu 
maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej 
nie zdawał egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości 
wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  

   §150.13. 
1) Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu 

dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół 
średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej 
albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo 
wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do 
egzaminu maturalnego.  

2) Absolwent, o którym mowa w ust. 13 pkt 1), otrzymuje zaświadczenie o 
wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których 
przystąpił, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  

3) Absolwent, o którym mowa w ust. 13 pkt 1), ma prawo ponownie przystąpić do 
egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych 
częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, 
który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 
przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną.  

 §150.14. 
1) Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 

dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny 
dla:  
 

a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu 
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego 
samego przedmiotu dodatkowego; 

b) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego 
samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w 
poprzednich latach zgłaszali w deklaracji przystąpienia do tego 
egzaminu, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu. 
 

2) Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 14 pkt 1), stanowi dochód 
budżetu państwa.  

3) Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 14 pkt 1), wnosi się w 
terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego roku kalendarzowego, w którym 
absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek 
bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

4) Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której 
mowa w ust. 14 pkt 1), osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten 
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dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
 

 §150.15. 
 

1) Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do 
egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 
niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.  

2) Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu maturalnego w 
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego 
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.  

3) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 
maturalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może 
przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego 
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego 
stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.  

4) Uczeń albo absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do 
egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan 
zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 
lekarza.  

5) Uczeń albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra do spraw 
oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia może przystąpić do egzaminu 
maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na 
podstawie tej opinii.  

6) Uczeń albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do 
egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
Technikum ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 
kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu maturalnego w 
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, 
zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej.  

7) Uczeń albo absolwent, który kształcił się za granicą, któremu ograniczona 
znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może 
przystąpić do egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z 
języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego – w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej.  

8) Dostosowanie formy egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 15. pkt 1), 
polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych 
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do rodzaju niepełnosprawności ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego, z 
tym że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla 
absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.  

9) Dostosowanie formy egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 15. pkt 7) 
polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych 
do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 
zrozumienie czytanego tekstu.  

10)  Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których 
mowa w ust. 15. punkty 1) – 7), polega odpowiednio na:  
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym ucznia albo absolwenta; 

b) zapewnieniu uczniowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do 
jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych; 

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
egzaminu maturalnego; 

e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, uwzględniających potrzeby 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia albo absolwenta; 

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego 
nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu 
lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z 
uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego 
i środków dydaktycznych. 

11)  Dla ucznia albo absolwenta, o którym mowa w ust. 15. punkty 2) – 6), nie 
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.  

12)  Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i 
form przeprowadzania egzaminu maturalnego, wskazuje sposób lub sposoby 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla 
ucznia albo absolwenta, o którym mowa w ust. 15. 1) – 7). 

13)  Dyrektor Technikum lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na 
piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia albo absolwenta o wskazanych 
sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.  

14)  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo absolwent składają oświadczenie o 
korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o 
których mowa w ust. 15. pkt 13), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 15. pkt 13).  

15)  W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 15 pkt 4) i pkt 5), który 
ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania 
warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości 
absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminu maturalnego wskazuje dyrektor Technikum 
pełniący funkcję przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Przepisy ust. 15. 
pkt 13) i pkt 14) stosuje się odpowiednio.  
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16)  Przystąpienie do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych 
do potrzeb i możliwości ucznia albo absolwenta, o którym mowa w ust. 15. 
punkty 1) – 7), zapewnia dyrektor Technikum pełniący funkcję 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.  

17)  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor Technikum, 
na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie 
ucznia albo absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, nieujętych w komunikacie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.  

§150.16. 
1) Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w Technikum odpowiada 

dyrektor tej szkoły.  
2) Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Technikum dyrektor szkoły 

powołuje zespół egzaminacyjny.  
3) Dyrektor Technikum jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W 

przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych 
ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie maturalnym 
albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego 
egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba 
wskazana przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

4) Dyrektor Technikum pełniący funkcję przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje 
odpowiednio:  
 
a) zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w 

poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących 
tych zespołów; 

b) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu 
maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza 
przewodniczących tych zespołów. 
 

5) Dyrektor Technikum pełniący funkcję przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w szkole odpowiednio 
egzaminu maturalnego, w tym:  
a) informuje uczniów albo absolwentów, którzy zamierzają przystąpić do 

egzaminu maturalnego o egzaminie maturalnym; 
b) zapewnia przekazanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego; 
c) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów i absolwentów podczas 

egzaminu maturalnego; 
d) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego od momentu 
odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania 
dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

6) Przebieg egzaminu maturalnego jest dokumentowany w protokołach tego 
egzaminu.  

§150.17. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
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1) W czasie trwania egzaminu maturalnego każdy uczeń albo absolwent pracuje 
przy osobnym stoliku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy.  

2) Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie 
można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i 
przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, ani korzystać z nich w tej sali.  

3) Uczeń albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu 
egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania 
zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.  

 
§151.1.   

1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu 
opanowania przez osoby, o których mowa w pkt. 3), wiadomości i umiejętności 
z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik informatyk, 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  
 
2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk jest 
przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach. 

 
3) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk jest 
przeprowadzany dla: 

 
a) uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum; 
b) absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum do 

zakończenia roku szkolnego 2026/2027. 
4) Do egzaminu zawodowego przystępują: 

a) uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, o których mowa        
w ust. 1a) – począwszy od roku szkolnego 2027/2028; 

 

§151.2.  
1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk jest 

przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez 
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2) Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 5 miesięcy przed 
terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

§151.3.  
1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk składa się 

z części pisemnej i części praktycznej.  
2) Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część 

praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.  
3) Część pisemna jest przeprowadzana:  

a) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo 

b) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 
4) Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, 

których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-10-2015&qplikid=1#P1A6


 59 

5) Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej udostępnia Technikum 
elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.  

§151.4.  
1) Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w 
warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na 
podstawie tego orzeczenia.  

2) Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego 
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.  

3) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, posiadał 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w 
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego 
orzeczenia.  

4) Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w warunkach 
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o 
stanie zdrowia wydanego przez lekarza.  

5) Uczeń albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych 
trudności, na podstawie tej opinii.  

6) Uczeń albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, był 
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Technikum ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, 
może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych 
trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  

7) Dostosowanie formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk, o którym mowa w pkt. 1), polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla ucznia lub absolwenta niewidomego 
albo słabowidzącego.  
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8) Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, o których mowa w punktach 1) – 6), 
polega odpowiednio na:  

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym ucznia albo absolwenta; 

b) zapewnieniu uczniowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego 
do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych; 

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

e) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie specjalisty odpowiednio z zakresu danego 
rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do 
uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy 
w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

9) Dla ucznia albo absolwenta, o którym mowa w punktach 2) – 6), nie 
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.  

10)  Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i 
form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk, wymienionych w komunikacie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub 
formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk dla ucznia albo absolwenta, o którym mowa w punktach 1) – 
6).  

11)  Dyrektor Technikum lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na 
piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia albo absolwenta o wskazanych 
sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk do jego potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.  

12)  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) albo absolwent składają oświadczenie o 
korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. 

13)  W przypadku absolwenta, o którym mowa w pkt. 4) i pkt. 5), który ukończył 
Technikum we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania 
warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród 
możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, wymienionych w 
komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wskazuje dyrektor Technikum, 
pełniący funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Przepisy pkt. 
11) i pkt. 12) stosuje się odpowiednio.  

14)  Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia 
albo absolwenta, o którym mowa w punktach 1) – 6), zapewnia dyrektor 
Technikum, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.  

15)  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor Technikum, 
na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora Okręgowej 
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Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie 
ucznia albo absolwenta do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej.  

§151.5. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie technik informatyk, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego 
egzaminu 
§151.6.  

1) Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
w Technikum odpowiada dyrektor tej szkoły. 

2)  Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk dyrektor Technikum powołuje zespół egzaminacyjny.  

3) Dyrektor Technikum lub upoważniony przez niego pracownik jest 
przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn 
uniemożliwiających jego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk albo wynikających z konieczności zapewnienia 
właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu 
egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej.  

4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w 
poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz zespoły nadzorujące przebieg 
części praktycznej tego egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych i 
wyznacza przewodniczących tych zespołów.  

5) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w 
Technikum, w tym:  

a) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, o tym 
egzaminie; 

b) zapewnia przekazanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk; 

c) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk; 

d) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały 
egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk od 
momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich 
przekazania dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

6) Przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk jest dokumentowany w protokole tego egzaminu.  

§151.7.  
1) W czasie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 

informatyk każdy zdający pracuje w warunkach zapewniających samodzielność 
pracy.  

2) Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, nie można wnosić żadnych 



 62 

urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ani 
korzystać z nich w tej sali.  

3) Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania 
części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk.  

§151.8.  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk przeprowadza się 
w Technikum na terenie szkoły.  
§151.9.  

1) Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk oraz część pisemną tego egzaminu przeprowadzaną z 
wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w Technikum, 
posiadającym upoważnienie wydane przez dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej.  

2) Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1) posiada warunki zapewniające 
prawidłowy przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:  

a) w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie technik informatyk: 

a1) zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, 
określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

a2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez 
zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu 
egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
warunki socjalne, 

a3) zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w 
warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, 

a4) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną; 
b) w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik informatyk przeprowadzanej z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie:  

b1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk 
egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 

b2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań 
egzaminacyjnych przez zdających. 

3) Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1), udziela się na okres nie dłuższy niż 3 
lata.  

4) Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1), udziela się na wniosek Technikum. 
5) Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 

lata. Przepisy punktach 2) – 4) stosuje się odpowiednio.  
§151.10. 

1) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut.  

2) Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.  



 63 

3) Czas trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk określa się w informatorze 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 §151.11. 
1) Prace egzaminacyjne zdających w części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk są sprawdzane z 
wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.  

2) Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, obserwują i 
oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji 
egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie. 

3)  Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk, której jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, 
sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w 
zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie, wyznaczeni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

4) Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań ustalonych przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

5) Egzaminatorzy, o których mowa w pkt. 3), z zakresu danej kwalifikacji tworzą 
zespół egzaminatorów.  

6) Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, spośród członków zespołu 
egzaminatorów, o którym mowa w pkt. 5), wyznacza przewodniczącego tego 
zespołu.  

§151.12. 
1) Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 

ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów 
uzyskanych przez zdającego: 

a) w części pisemnej:  
a1) po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w 

elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z 
wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego 
egzaminu, 

a2) po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi – w przypadku, 
gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart 
odpowiedzi; 

b) w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 
2) Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:  

a) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania 
oraz 

b) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do 
uzyskania. 

3) Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, 
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otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną.  

4) Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 
są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.  

§151.13. 
1) W przypadku:  

a) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych 
przez zdającego lub 

b) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej lub 

c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej 
lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
zdającemu odpowiednią część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w 
protokole przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

2) W przypadku unieważnienia części pisemnej lub części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego, dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części pisemnej 
lub części praktycznej tego egzaminu jako "0%".  

§151.14. 
1) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym 
wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja:  

a) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w 
części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk, 

b) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub 
korzystanie z rozwiązań innego zdającego 

– dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w 
przypadku ucznia Technikum - uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom), pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu 
zdającemu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk.  

2) Zdający, a w przypadku ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie), mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na 
podstawie, której dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zamierza 
unieważnić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk. Wniosek składa się do dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 1).  

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 2), dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej umożliwia zdającemu, a w przypadku 
ucznia Technikum – uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom), 
zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień w tej sprawie, we 
wskazanym miejscu i czasie.  
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4) Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części 
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk, w terminie 14 dni od dnia:  

a) otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 2), albo 
b) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 2). 

5) Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w 
przypadku ucznia Technikum – uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom), pisemną informację o unieważnieniu części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, wraz z 
uzasadnieniem.  

6) Zdający, a w przypadku ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 
unieważnieniu, o której mowa w pkt. 5), mogą wnieść do dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej.  

7) Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 6), wraz z dokumentacją niezbędną do ich 
rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie 
później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, 
dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w 
przypadku ucznia Technikum – ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów).  

8) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których 
mowa w pkt. 6), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z 
dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do 
sądu administracyjnego.  

9) W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu uczniowi Technikum –  
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom), informacji, o której mowa w pkt. 1), 
dyrektor Technikum niezwłocznie informuje o tym dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, 
rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. W przypadku unieważnienia 
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 
dyrektora Technikum, pisemną informację o unieważnieniu wraz z 
uzasadnieniem, zdającemu, a w przypadku ucznia Technikum – uczniowi lub 
jego rodzicom (prawnym opiekunom). Przepisy w pkt. 2) i pkt. 3) stosuje się 
odpowiednio.  

10)  W przypadku, o którym mowa w pkt. 9), zdający, a w przypadku ucznia 
Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą wnieść do 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia:  

a) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w pkt. 9), albo 
b) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa 

w pkt. 2) i pkt. 3). 
11)  Do zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 10), przepisy pkt. 7) i pkt. 8) stosuje się 

odpowiednio.  
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12)  Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie technik informatyk, o 
którym mowa w ust.12. pkt 3), dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
wydaje po dokonaniu rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku 
tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk tego zdającego i 
zdający spełnił warunki, o których mowa w ust.12. pkt 2).  

13)  W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk danego zdającego, dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części praktycznej 
tego egzaminu jako "0%".  

§151.15. 
1) Zdający, a w przypadku ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie), w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia:  
a) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik informatyk, 
b) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik informatyk, której jedynym rezultatem końcowym wykonania 
zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja 
– mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu 
zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.  

2) Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których 
mowa w pkt. 1), w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie 
zdającego, a w przypadku ucznia Technikum –  ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów), o wyniku rozstrzygnięcia.  

3) Zdający, a w przypadku ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 
wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w pkt. 2), mogą wnieść do dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej.  

4) Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 3) wraz z dokumentacją niezbędną do ich 
rozpatrzenia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje, nie 
później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, 
dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba, że dyrektor Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w 
przypadku ucznia Technikum – ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów).  

5) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których 
mowa w pkt. 3), w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie 
skarga do sądu administracyjnego.  

6) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1), lub z urzędu, 
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić daną część egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk i zarządzić jej 
ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego 
egzaminu.  
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7) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5), dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej może unieważnić daną część egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk i zarządzić jej ponowne 
przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O 
rozstrzygnięciu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

8) W przypadkach, o których mowa w punktach 6) i 7), unieważnienie może 
nastąpić w stosunku do wszystkich zdających w Technikum, a także w stosunku 
do poszczególnych zdających.  

9) W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, z powodu 
zaginięcia lub zniszczenia kart oceny lub prac egzaminacyjnych i kart 
odpowiedzi, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z 
dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk danego 
zdającego i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.  

10)  Termin ponownego przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie technik informatyk ustala dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.  
 

§151.16. 
1) W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik informatyk, której rezultatem końcowym wykonania zadania 
lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, zdający, a w przypadku 
ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą zgłosić 
do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia wraz z 
uzasadnieniem, jeżeli uznają, że w trakcie części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk zostały naruszone 
przepisy dotyczące jej przeprowadzania. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem 
zgłasza się w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części 
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
informatyk.  

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), dyrektor Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o 
przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionych zastrzeżeń.  

3) Przepisy ust.15 punkty 2) – 8) i pkt 10) stosuje się odpowiednio.  
 

§151.17. 
1) Zdający, a w przypadku ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie), mają prawo wglądu do:  
a) karty odpowiedzi – w przypadku części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, 
b) karty oceny – w przypadku części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 
– w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową 
komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w 
zawodzie technik informatyk lub informacji o wynikach egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w ust. 12. pkt 
3). Jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania 
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egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie jest dokumentacja, zdający, a w przypadku 
ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mają 
prawo wglądu także do tej dokumentacji.  

2) Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w pkt. 1, zdającemu, a w 
przypadku ucznia Technikum – uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom), zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania 
rozwiązań zadań, ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

3)  Zdający, a w przypadku ucznia Technikum – uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie), mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o 
których mowa w ust.12 pkt 1).Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do 
dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.  

4) Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 3). 

5)  Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, a 
w przypadku ucznia Technikum – ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów), o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 3).  

6) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została 
podwyższona, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy wynik 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz:  

a) wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie technik 
informatyk, jeżeli zdający spełnił warunki określone w ust. 12. pkt 2) albo 

b) anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w 
zawodzie technik informatyk oraz wydaje nowe świadectwo 
potwierdzające kwalifikację w zawodzie technik informatyk. 

§151.18. 
1) Zdający uczeń Technikum:  

a) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk lub odpowiedniej części tego egzaminu w 
wyznaczonym terminie albo 

b) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk została 
unieważniona, albo 

c) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk liczby punktów z danej części 
tego egzaminu 
– ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk lub odpowiedniej części tego egzaminu w 
kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.  

2) Zdający, będący absolwentem Technikum: 
a) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik informatyk lub odpowiedniej części tego egzaminu w 
wyznaczonym terminie albo 

b) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk została 
unieważniona, albo 

c) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk liczby punktów z danej części 
tego egzaminu 
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– ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk lub odpowiedniej części tego egzaminu w 
kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym że w przypadku, gdy 
przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten 
egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu 
eksternistycznego.  

3) Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy:  
a) przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik informatyk i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu 
wymaganej do zdania liczby punktów, 

b) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk została 
unieważniona, albo 

c) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w 
wyznaczonym terminie 
– zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik informatyk w pełnym zakresie.  

 
 

Koszalin, dnia 01 lipca 2019 r. 


