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Rozdział I

Nazwa, Ęp Szkoły, cele i zadania Szkoły

§1
1, Technikum TEB Edukacja w dalszej części zwanę Szkołą, jest 5-letnim technikum,

którego ukończenię umozliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danyn zawodzie,
a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła
posiada uprawnienia szkoły publicznej i kształci w zawodach:
- Technik usług fryzjerskich 514105,
- Technik obsługi turystycznej 422103,
- Technik organizacji reklamy 333906,
- Technik informaĘk 351203,
- Technik logisĘk 333107,
- Technik optyk 325302,
- Technik weterynarii 324002,
- Technik przemysłu mody 311941,
- Fototechnik 343104 (do czasu zakończenia cyklu kształcenia do dnia 31.08.2020),
- Technik fotografii i multimediów 343105,
- Technik architektury krajobrazu 314202,
- Technik ekonomista 331403.

2. Siedzibą Szkoły jest miasto Gliwice, (ul. Akademicka 5, 44-100, Gliwice).
3. Organem sprawując5.łn nadzor pedagogtczny nad Szkołą jest Sląski Kurator Oświaty.

§2
Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodach:

- Technik usług fryzjerskich 514105,

- Technik obsługi turystycznej 422103,

- Technik organtzacji reklamy 333906,

- Technik informatyk 351203,

- Technik logistyk 333107,

- Technik optyk 325302,

- Technik fotografii i multimediów 343105,

- Tęchnik architektury krajobrazu 3 I 4202,

- Technik przemysłu mody 3II94I,
- Technik ekonomista 331403,

oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody.

§3
W Szkole w latach szkolnych 201912020 - 202212023 prowadzi się klasy dotychczasowego
4-letniego technikum, ń do czasu likwidacji tych klas, zgodnie z ustawą Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe.
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§4
Do klas, o których mowa w § 3 stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące 4-letniego
technikum, w tym również przepisy statutu 4-letniego technikum TEB Edukacja.

§5
1. Działalność Szkoły oparta jest na obowiązujących przepisach prawa oświatowego

oraz postanowieniach niniej szego statutu.
2. Dokumenty ksztŃĘące działalność edukacyjną Szkoły:

1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły.

§6
Celem kształcenia w szkole jest:

1) wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnylrr
i moralnyn. uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia
i predyspozycj e psych oftzyczne;

2) ksztaŁtowanie umiejętności funkcjonowania w rodzinię, środowisku, państwie, narodzie
i społeczeństwie;

3) przygotowanie ucznia do życia w warunkach współczesnego świata, wykonyłvania
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania nazmteniającyn się rynku pracy.

§7
Zadanięm Szkoły jest:

1) umozliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia Szkoły i zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowania absolwentów
do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

2) umozliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzamtnów
potw ier dzających kwalifikacj e w danym zaw odzie;

3) umozliwienie zdobycia umiejętności rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania
przekazywanych treś ci ;

4) zapewnlenie opieki i bezpieczeństwa odpowiednio do jego potrzeb i mozliwości
Szkoły;

5) przygotowanie do pracy zawodowej w sposób zgodny z oczekiwaniami praktyki
gospodarczej i potrzebami lokalnych rynków pracy;

6) wspomaganie rozwoju stosownie do jego potrzeb i mozliwości, ze szczegolnym
uwzględnieniem indyrvidualnych ściezek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia
poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobtegania przedwczesnemu
kończeniu nauki;

7) kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indyrvidualnemu
i społecznemu, takich jak: uczciwośó, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza,
kreatyłvność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa
w kulturze, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

8) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
tbezpteczeństwu;

9) nawiązywanie współpracy z pracodawcami i partnerami edukacyjnymi w obszarze
reallzacji praktycznej nauki zawodu;

10) integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz doskonalenie
komp etencj i kluczowych nabytych na niższych etapach edukacyj nych ;
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11) tworzenie warunków do kształtowania umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystyłvania informacji z rożnych źrodeł z zastosowaniem technologii
i nform ac yj no - komunikacyj nych ;

12) ksztŃtowanie postaw przedsiębiorczości sprzyjających akt}"wnemu uczestnictwu
w zyciu gospodarczym i zawodowym;

13) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu
wolnego;

14) ksztŃtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy:
15) wspieranie uczniów i absolwentów w procesie uzyskiwania kwalifikacji w zawodach

pokrewnych;
I 6) or gantzo w ani e p om o c y p s ycho l o gi czno -p edago gi cznej ;
17) dokumentowanie procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie

z pr zepisami o dokumentacj i prz ebi egu fiauczanla.

§8
1. Statutowe cele t zadania Szkoły realizują nauczyciele, uczniowie, dyrekcja

oraz praaownicy obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przy rł,spółpracy
rodziców w procesie działalności lekclnej i pozalekcyjnej. Cele i zadania realizowane są
we współpracy z organizacjami i instytucjami społecznyrni, kulturalnymi
i gospodarczymi lokalnego środowiska tworząc optymalne warunki osiągania wysokich
efektów kształcenia.

2. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzęz działania podejmowane
w szczególności w siedzibie Szkoły, w miejscach realizacji zajęć dydaktycznych,
w siedzibie osoby prowadzącej Szkołę, u pracodawców, u parlnerów edukacyjnych
oraz w jednostkach gospodarczych, gdzie realizowana jest praktyczna nauka zawodu.

Rozdział II

Osoba prowadząca Szkołę

§9
Osobą prowadzącą Szkołę jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzlbą w Poznaniu,
a1. Niepodległości 2 (zwana dalej osobą prowadzącą Szkołę).

§10
I. Zadania osoby prowadzącej Szkołę:

1) nadanie Szkole statutu i wprowadzantę zmian w jego treści;
2) zatrudnianie i zwalnianie dyT ektora Szkoły, jego ewentualnych zastępców

ot az pr acownikow Szkoły;
3) planowanie obszarów kształceniazawodowego na kńdy rok szkolny;
4) ustalanie wysokości czesnego oraz innych opłat zwtązanych

z funkcjonowaniem Szkoły;
5) zapewnienie warunków działanta Szkoły, zapewnienie obsługi administracyjnej,

finansowej, organizacyjnej i prawnej Szkoły, w b,łn prowadzenie ewidencji księgowej
w ramach ksiąg rachunkowych TEB Edukacja sp. z o.o.;

6) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktycznę i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania oraz wykonyrvania innych zadań statutowych;

7 ) zar ządzani e maj ątki e m pr zekazanr,.m S zko l e w użytko wani e.

2. Zadania realtzowanę są przy wspołudziale dy,rektora Oddziału TEB Edukacja sp. z o.o.
właściwego dla siedziby Szkoły jako pełnomocnika na mocy delegacji uprawnień.
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3. Bieżąca obsługa SzkoĘ, w tym obsługa administracyjna, finansowa, organizacyjna
i prawna odbywa się w sekretariacie Szkoły oraz w siedzibie Osoby prowadzącej Szkołę.

4, Zasady finansowania wydatków bteżących Szkoły zostały określone w rozdziale
niniej szego statutu,,Finansow anie dzińalno ś ci S zkoły".

Rozdział III

Organy Szkoły

§11
Organami Szkoły są:

1) dy,rektor Szkoły:
2) radapedagoglczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.

§12
1. Dytektor Szkoły jest powoływany i odwołyrvany przęz osobę prowadzącą Szkołę.
2. Dytektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dytektor Szkoły pełni swe zadanta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, statut

Szkoły, regulaminy funkcjonujące w Szkole oraz akty wydawane ptzez organ prowadzący
Szkołę.

4. Do kompetencji dyrektora Szkoły w szczegolności należy:
1 ) sprawow ante nadzoru pedagogicznego ;

2) dopuszczenie do uzytku programów nauazanra realizowanych w Szkole oraz ustalęnię
szkolnego zestawu podręczników:

3) zapewnienię ręallzacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową
kształcenia w zakresie zawodów, w których kształci i podstawę programowąkształcenia
ogólnego;

4) zapewnienie należ}łego poziomu nauczania i dyscypliny w Szkole;
5) nadzor i ocena pracy nauczyciel 1 oraz innych pracowników Szkoły;
6) dbałość o prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu

nauczanta i pozostałej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującym przepisami;
7) przew odniczenie r adzię pedago gicznej ;

8) realizacja uchwał rady pedagogiczne|'
9) wstrzynranie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z ptzepl,sami prawa

i niezwłocznym zawiadomteniu o tyn fakcie osoby prowadzącej Szkołę oraz organu
sprawuj ące go nadzor pedago gtczny ;

1 0) podejmowanie decyzji o skreśleni|L ulczn|a z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie Szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego ;

11) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznęgo poprzęz aktywne działania prozdrowotne;

12) reallzacja zaleceń wynikających z orzęczęnia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia1.

13) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
14) stwarzanie watunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organtzacll których celem jest działalność wychowawcza, opiekuńcza
t dydaktyczna;
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15) współdziałante ze społecznością lokalną, władzami oświatowymi i organizacjami
młodziezowynri działającymt w Szkole w celu polepszenia merytorycznych
i materialnych warunkow realizacji celów działalności Szkoły;

16) dbanie o powierzony Szkole przez osobę prowadzącą Szkołę majątek;
17) organizacja egzaminów maturalnych i zawodowych zgodnie z procedurą określoną

przez Centralną Komisj ę E gzamtnacyjną;
18) wspołpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawująclłni

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnianie imienia,
nazwiska i numeru PESEL ,gcznia celem właściwei realtzacji tej opieki.

5. Dyrektor szkoły ma prawo do:
1) wnioskowania do Osoby prowadzącej Szkołę o powołanie swego zastępcy

oruz zatnldnienie nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
2) zlecania części swoich obowiązków sw}Tn zastępcom, ktorzy realizują je w jego

imieniu;
3) suwerenności w dokonywaniu oceny pracy nalczyciela'
4) wynagradzanta za pracę zgodnie z przyjętymi przez Osobę prowadzącą Szkołę

zas adamt w ynagr adz ania'
5) podnoszenia swoich kwalifikacji.

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel Szkoły wyznaczony
przęz dyrektora, po uzgodntęniuz Osobą prowadzącą Szkołę.

§13
1. Rada pedagogtczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacjijej statutowych

zadań doty czący ch kształcęni a, wychow ania t opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w Szkole, bezwzględu na wymiar czasupraay.
3. Rada pedagogiczna działa zgodnie z niniejszyrrr statutem oraz ustalonyn regulaminem

swojej działalności.
4. Przęwodnlcząc\rrn rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej na|eżąw szczegolności:

I) zatwierdzante planu pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i prornocji uczniów (w tym

równtęż ukończenia Szkoły) ;
3) podejmowania uchwał w sprawach skreśleni a zltsty uczntów
4) ustalani a or gantzacji do skonaleni a z awodowe go nauc zy ciel|,
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznego, w tym

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzot pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Szkoły.

6. Do kompetencji opiniujących rady pedagogtcznej należąw szczegolności:
7) organizacja pracy Szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

oraz or ganlzację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród, wyróżnień;
3) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziałll nauczycielom zajęć

dy dakty cznych, wycho w aw cz ych i op i ekuń cz ych.
7. Zębrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Spośród członków rada pedagogiczna możę powołyrvać zespoły tematyczne do reallzacji

uchwalony ch przez radę celów.

§14
1. Samorząd uczniowski działa w oparciu o niniejszy statut oraz regllamin samorządu

uczniowskiego.
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2.

1

praw uczniow, takich jak:

1) prawo do Zapoznawanta Slę Z programem navczanla, z jego treścia, celami

i stawiarr5rmi wymaganiami; , , __. _^

2) prawo do jawnej i umotyr;vowanlJ oceny postępow w nauce i zachorl anla:

3) prawo do orgułrrusji życta."t otrr.go, 
"ńozri*iujące 

zachorr 311ę ri łaśc,,r, _,,ll |:,,|tlICii

mtedzy wysiłkiem sziolnym a ńozliwością rozwijania t zaspck:_":l , ,,,,:":,,_J,,,1

zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydaw anta gazety szkolnej; 

.

sj pru*o orga:nizo*ania Óziałalności kulturalnej, oświatowej, spono\\e_, ",,,,,]]_,",l'_:_: 
,,

oraz rozr*towej zgodnie z własny,rni potrzebami i mozlirvoŚciami .!ij::--'::.'' -'*]'

w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru naucźyciela pełniącego roię opiekuna samorządu:

Zj p.u*o do opiniorvania skreślenia z listy uczniow,

4. Samorząd uczniowski składa wniosek o'przyzfianie stypendium Prezesa Rari" },1,_-",, ,

dlauczniówspełniającychokreślonewarunkiwgodrębnychprzepisor,r..
5. Samorząd uc"rriowski dzl,ałana szczeblu oddziałow oraz Szkoły,

6. Wspołp ru"u nur"rvcieli z samorządem uczniowskim oparta jest na zasadacl,L panne].s:-,,, ,,

*"u3 
"-n"go 

szacunku t zaufania,

§15
1. Rada rodziców jest organem stanówiącyn reprezentację rodzicólv ucznlo\\ ,

wspołdziałającym ,"nuu"ry"|"lami w procesie-wychowania i kształcęnia uczniólł,,

2. Rada rodziców działa zgodnie , pr,rjlęry^ przęz siebię regulamineffi, w którlłn określa

w szczególności wewnętrzną struńurę i tryu pfacy ,udy o,u, szczegółorve zasad,

przeprow adzaniawyborów do rady rodziców,

3. bo kompetencji rady rodziców należy w szczególności: r ,1, ,_^'^_:^ ^_/
1) wspołpr u"u , inny^i organami Szkoły w zakresie doskonalenta orgamzacJ1 plac},

Szkoły;
2) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodziezorvych

działających w Szkole;
3)uchwalaniewporozumieniuzradąpedagogtcznąprogramurł,ychowaw-czo

profilaktyc znęgo S zkoły;
4) opiniowanie progfamu i harmonogramu poprawy efektywności kształcęnia

lub wychowania szkoły,

§16
Spory mogące wyniknąć między o.gunu-i Szkoły rozpatruje, na podstawie pisemnego

wniosku, osoba prowadząca Szkołę,

1 opmle
wowych

Rozdział IV

Organizacja szkoĘ

§17
1. Rok szkolny rozpocz>rnasię 01 września"kńdegoroku, a kończy _ zdnięm 31 sierpnia

następnego roku.
2. Rok szkolny dztęIi się na dwapókocza,
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3. Pierwsze póhocze kończy się klasyfikacją śródroczną, a drugie póhocze klasyfikacją
roczną.

4. Pierwszepókocze trwa od 01 września do ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego ferie
zimowe, nie dfużej niż do końca stycznia.
Drugie pókocze trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych 1ń po klasyfikacji
śródrocznej do zakończeńazĄęć dydaktyczno-wychowawczychw danym roku szkolnym.

5. W klasie programowo najwyższej pierwsze póhoczekończy się w:
1) grudniu - dla oddzińów, które nie realizowały w pierwszym pókoczu praktyki

zawodowej;
ż) styczniu dla pozostałych oddziałów.

§18
1. W kńdym roku szkolnyrrr dyrektor SzkoĘ opracowuje plan pracy Szkoły

i po zatwierdzęniu przez Osobę prowadzącą Szkołę podaje go do wiadomości nalczycieli
i uczniów przedrozpoczęciemzajęó dydaktycznych w danym roku szkolnym.

2. PIan pracy SzkoĘ opracowywany jest z uwzĄędnieniem kalęndnza roku szkolnego
ministra właściwego do spraw oświaty w zakresie orgańzacji roku szkolnego i obejmuje
w szczegÓlnoŚci czas trwania zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych, okresy ferii
iprzerw w zajęciach lekcyjnych.

§19
Dopuszczone do użytku programy nauczańa w Szkole stanowią szkolny zestaw programów
nauczania.

§20
Zajęcia lekcyjne odbywają sięprzez 5 dni w tygodniu. Godzina lekcyjna tr:wa45 minut.

§21
1. Uczniowie podzieleni są na oddziŃy. Oddziń możę liczyó nie więcej niż 35 uczniów.

Dopuszcza się podział oddziału na grupy, jeśli wymaga tego specyfika przedmiotu.
Grupa możeliczyć nie więcej ńż24 osoby.

2. Ze względów organlzacyjnych istnieje możliwość łączenia zajęć dla uczniów różnych
oddziałów na tyrrr samym poziomie (zespoły międzyoddzińowe) w ramach danej Szkoły,
jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków i efektywności nauczania.

§22
I. Praktyczna nauka zawodu ręalizowana jest w formie praktyk zawodowych oraz zajęc

praktycznychzgodnie zwpaganiami określonymi w podstawie programowej i programie
nauczania dla danego zawodu.

2. Praktyczną naukę zawodu otgańzuje się w celu opanowania umiejętności zawodowych
niezbędnych do podjęcia pracy w danlrm zawodzie, a w przwadku zajęć praktycznych
prowadzonych u pracodawców l7a zasadań dualnego systemu kształcenia
oraz w przypadku praktyk zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej
wiedzy i umiejętności zawodowych w rzęczywistych warunkach pracy.

3. Praktyczną naukę zawodu organizuje się w warsztatach szkolnych, pracowniach
szkolnych, u pracodawców, a takżew indywidualnych gospodarstwach rolnych.

4. Podstawą przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu organizowanej poza Szkołą
jest umowa zawierana z podmiotem przyjmującym uczrriów na praktycznąnatkę zawodtt,
okreŚlająca w szczególności prawa i obowiązki stron, termin przyjęcia uczniów
napraktyczną naukę zawodu, ilośó uczniów, program.
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5. Warunktem zaliczenia praktycznej nauki zawodu jest uzyskanie przez ucznia pozytyrvnej
oceny klasyfikacyjnej. Ocenę ustala nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu
albo opiekun praktyk zawodowych.

6. Dla ucznla nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej rrauki
zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności Szkoła organizuje zajęcia
umozliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z tych zajęć,

§23
1, Religia/etyka iako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,

ktorych rodzice, bądź sami uczniowię - po osiągnięciu pełnoletności, wyużą takte
życzente. Życzente wyrńane jest w fbrmie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie,
nie musi być ponawiane w kolejn5rm roku szkolnym, moze jednak zostac zmienione.

2. Nauka religii odbywa się w wymtatzę dwoch godzin lekcyjnych tygodniowo.
3. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Szkoły.
4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii lub etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

-wychowawczymi.
5. Ocęna z reltgiletyki umięszczana jest na świadectwie szkolnirm bezpośrednio po ocenie

zachowanta.
6. W przypadku gdy uczęń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, na świadectwie

umteszczane są obie oceny i obie wlicza się do średniej ocen.
7. Ocena zreltgttletyki nie ma wpływu na promowanięucznia do klasy plogramowo wyższej.
8. Ocena z rellgli jest wystawiana wg zasad oceniania wewnątrzszkolnego określonego

niniejszyrr statutem.
9. Nauczanie religii odblrva się w oparciu o programy opracowanę i zatwierdzone przez

władze kościelne.
10. Nauczyciel religii zatrudntany jest na podstawie imiennego, pisemnego skierowania

do danej szkoły, wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego
biskupa diecezjalnego 1ub zwięrzclntków kościołów w przypadku innych wyznań,

1 1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagoglcznej, nie przylmuje jednak obowiązku
wychowawcy klasy.

12. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicasrti swoich uczniów,
wcześniej ustalając z dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

13. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego.
14. I]czniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnięnia z zajęć szkolnych

w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych.
15. Nadzor pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania

i zgodności z programem prowadzi dytektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego.

§24
I. Zajęcia wychowanie do zycia w rodzinie ) zwane dalej ,,zajęciamt wdż", obejmują treści

dotyczące wiedzy o zyciu seksualnyn człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazię prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.

2. Zajęcia wdż realizowane są w klasach I-III.
3. Na realtzację zajęć wdżprzeznacza się w każdym roku szkoln),ł1l, o 14 godzinw kazdlłn

oddzialę, w tym po 5 godzin zpodziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
4. Zajęcia wdż odblłvają się w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych liczących

nie więcej niż28 uczniów.
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5. Uczeń niepełnoletni nię bierzę udziału w zajęciach wdż, jeżeli jego rodzice zgłoszą
dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację zudziałuucznia w zajęciach.

6. Uczęn pełnoletni nie bierze udziŃll w zajęciach wdż, jeżelt zgłosi dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej rezygnację ze swojego udzińuw zajęciach.

7 , Zajęcia wdż nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocj ę ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenię szkoły przezucznta.

8. Na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocęn ldział uczniów w zajęciach
wdż odnotowuje się w części ,,Inne zajęcia". W miejscu przęznaczon)Ąn na wpisanie oceny
ztych zajęó wpisuje się odpowiednio ,,uczestniczyf' lub ,,l:czestniczyła".

9, W klasach dotychczasowego 4-letniego technikum zajęć z wdz nie odnotowuje się
na świadectwie szkolnym.

10. W kńdym roku szkolnyrrr przed przystąpieniem do realizacji zajęć wdż nauczyciel
prowadzący zĄęcia wtaz z wychowawcą oddziału przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjnę zrodzicamiuczniów niepełnoletnich oraz zlczntami pełnoletnimi.

§25
1. Uczniom Szkoły i ich rodzicom Szkoła udzięlapomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomo c psycholo giczno-pedag o glczną organizuj e dyrektor Szkoły.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jestbezpłatne i udzielane w miarę

mozliwo śc i or gantzacvjnych S zkoły.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzięIana uczniowi w Szkole polega

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ind5.widualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz na rozpoznawaniu indyrvidualnych mozliwości psychofizycznych ucznia,
wynikaj ący ch w szczególności :

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagr ożenia ni edo sto sowani em społecznyrrr ;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyftcznych trudności w uczeniu się;
7) z deftclĄów kompetencji i zaburzęń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sy.tuacji kryzysowych i traumatycznych;
I0) z niepowodzeń edukacyjnych;
lI) z zantedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznl'a i jego rodziny,

sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowyni;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z rożnicami kulturow5łni lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszyrrr kształcenięm
za granicą;

13) zinnychprzyczp.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów

t nauczycl,elom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczychi dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczvch.

6. Pomoc psychologiczno-pedagoglczna udzielana jest rodzicom uczniów I nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7. Pomoc psychologiczno-pedagoglczna w Szkole udzielana jest z inicjatywy:
I) uczntą'
2) rodzicow;
3) dy,rektora Szkoły;
4) nauczyciela, w tym wychowawcy oddziału 1ub specjalisty prowadzących zajęcia

zuczniem:'
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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8. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagoglczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z ucznlęm oraz w formię:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zĄęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wy,równaw czych;
4) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznyoh, rozwijających

kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć zwtązanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad, i konsultacji.
8) warsztatów.

9. Do zadań pedagoga szkolnego należy
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tyn diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w cęlu okręślenia predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzęń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier 1 ogranl,czeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w zyciu Szkoły.

2) dtagnozowanie si,tuacji wychowawczych w Szkole;
3) prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio

do rozpoznanych potrzeb ;

4) podejmowanie dztałań z zakresu profilaktyki uzalężnień i innych problemów
młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zablrzęń rozwojowych, zapobieganie zaburzentom
zachowania oraz, inicjowanie różnorodnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnyn;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacj ach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom t nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwo ści, predyspo zy cji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
p sycho lo gi czno -p edag o gicznej ;

9) prowadzenie dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) roczny plan pracy,
b) dziennik pracy,
c) ewidencj e uczni ów wymagaj ących opi eki p sycho 1o giczno -p edag o gicznej,
d) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji
rozwoj owo -wychowaw czej uczniow ;

10) współpraca z dyrektorem Szkoły w zakresie tworzęnia i realizowania planów
i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowy,rrr uczniów i poprawą
jakości pracy Szkoły.

§26
1. W Szkole kształcenie uczniów posiadających orzęQzenle o potrzebie kształcenia

specjalnego prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.
2. Szkoła zap ewnia uczniom z orzeczeniem,,

1) realizację zaleceń zawartychw oTzęczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) realizację prog,amów nauczania dostosowanych do indyvidualnych potrzeb

edukacyj nych i m o żl i wo ś ci p s ycho ftzy czny ch ucznlai
3) zajęcia rewalidacyjne, stosowane do potrzeb;
4) integracj ę ze środowiskiem rówieśnicz5.łn;
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5) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmęm w ramach zajęc rewalidacyjnych
zajęcia z innych altematyłvnych metod komunikacji.

3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia otaz na podstawie
otzęczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tlłn specjalistycznej, zwalnlaucznla
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z atazją, ze sprzęzonymi
niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego
etapu edukacyjnego.

4. Dyrektor Szkoły zwalnta ucznla z oTzęczęniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z drugiego języka obcego na podstawie tego orzęczenja do zakończęnia cyklu
edukacyjnego.

5. Uczniowi z orzęczenlęm o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoła organizuje
obowiązkowo zajęcia rewalidacyjne, zgodnię z zaleceniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz w w)nniarze określonyrrr w ramow}m planie nauczania,

6. W Szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
posiadających orzęczen:rę o potrzebie kształcenta specjalnego lub orzęQzęnle
o niedostosowaniu społecznyn.

7. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny, wychowawQa oTaz nauczyciele uczący
w danym oddziale.

8. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć na wniosek lub za zgodą rodziców ucznla
lub pełnoletniego ucznia: lekarz, psycholog, przedstawiciele poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, inni specjaliści.

9. W spotkaniach zespołu mają prawo uczestniczyć rodzicę ucznia lub pełnoletni uczęń.
l0. Zębrania zespołu odbyrvają się w miarę potrzeb. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1,

zespoł na podstawle orzeczenia i po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania uczn:'a opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-
-Terapeutyczny (IPET) na okres. na jaki wydane zostało orzęczęnię., nie dłuzszy nlż etap
edukacyjny,

1 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) zawiera:
1) zakres i sposób dostosowania wyrrragań edukacyjnych wynikających z programu

nalczania do indyrvidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyirrych oraz moż|iwości
psychofizycznychuczniawraz z określeniem metod i form pracy zuczniem

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących
zajęcia;

3) fomy, sposoby i okres udzięlanta uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
orazwymiar godzin, w ktorym poszczegolne formy pomocy będąrealtzowane;

4)dztałania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psycholo gi czno -p edago gicznlrmi ;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednlę zę względu na indywidualne potrzeby rozwojorve i edukacy,jnę oraz
możliwo ści psycho fi z y cznę uczntą'

6) rodzaj i sposób dostosowanla, w ptzwadku uczniów niepełnosprawnych, warunków
or ganlzacjt kształcenia do ro dzaj u ni ep ełno sprawno ś ci ;

7) wybrane zajęcia edukacyjne realtzowane indywidualnie z ucznlęm lub w gupie
do 5 osób - w zalężności od wskazanych w orzeczęniu indywidualnych potrzeb
rozwoj owych i edukac yj nych i mozliwo ś ci p sycho fi z y czny ch uczni a.

12. Po opracowaniu IPET-u rodzice są zawiadamlanl przez wychowawcę o ustalonych
dla ucznia formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz w}mtarze godzin, w których poszczegóIne formy będą realizowanę. Rodzice
zawiadamtani są poprzęz dziennik elektroniczny lub przez wysłanie pisma pocztą
tradycyjną, lub telefonicznie, lub mailowo na wskazany adres poczty elektronicznej.
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13. Nauczyciele pracuj ący z uczniem, dla którego został opracowany IPET, mają obowiązek
znać jego treść oraz stosować się do zalęcęń w nim zawarlych. Wychowawca informuje
o nich nauczycieli.

§27
1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwazawodowego.
2. Doradztwo zawodowe w szkole ma na celu:

1) wspieranie uczniow w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego
wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu;

2) rozwljanie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych;
3) udzielanie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

3. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz

na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego;
2) na zajęciach z doradztwa zawodowego;
3) nazajęciachzwtązanychz wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych

w ramach pomo c y p sycholo giczno -pedag o gicznej ;

4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekując5rm się oddziałem.
4. Z,ajęcta z doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o proglam realizacjt

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Program opracowuje się w szkole.
5. Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego określa, m.in.: działania

związane z realtzacją dorudztwa zawodowego, podmioty, z ktor5rmi szkoła współpracuje
przy realizacji działań. z uwzględnieniem potrzeb uczniów, słuchaczy, rodziców oraz
lokalnych i regionalnych działańzwiązanychzrealizacjądoradztwa zawodowego.

6. Doradztwo zawodowe na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zkształcenia ogólnego
i zawodowego realizuj ąnauczyciele prowadzący te zajęcia,

J , Doradztwo zawodowe na zajęciach doradztwa zawodowego prowadzą doradcy zawodowi,
których kwalifikacj e określaj ą odrębne przepisy.

8. Udztał lcznia w zajęctach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest odnotow}a,vany
na świadectwie szkoln}m promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

§28
Dodatkowe zajęcia edukacyjne mogą być ustalonę na wniosek uczniów lub nauczycieli, jeśli
wspomagająrealizację celów izadań Szkoły, atakżęrozwtjajązainteresowania
i uzdolnienia uczniów. Wprowadzęnię ich do planu nauczal7law}maga zasięgnięcia opinii
rady pedagogicznej. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udziŃ
uczniów w tych zajęciachjest obowiązkowy.

§29
1. W Szkole moze być prowadzony wolontariat jako bezpłatna, dobrowolna i świadoma

dztałalnośc uczniów natzęczludzi spoza k ęgo rodzinnego i koleżeńskiego.
2" wolontariat w szkole moze dzińac w formie:

1) szkolnego koła wolontariatu, który jest wewnętrzną organtzacją Szkoły, zatwterdzony
jestprzez dyrektora Szkoły i działa na podstawie regulaminu;

2) sekcji w ramach samorządu uczniowskiego, której działalność jest wpisana
w program działań samorządu uczniowskiego.

3. W przypadku utworzęniakoławolontariatu opiekę nad nim sprawuje opiekun koła.
4. I]częń niepełnoletni przed przystąpieniem do koła powinien przedłożyc pozwolenie

od rodzicalopiekuna prawnego.
5. Wolontariuszem może byckażdy uczęńwyrażający chęć wolontariackiej pomocy osobom

lub instlucj om potrzebuj ącym.
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6. Cele i sposoby działanta szkolnego wolontariatu:
1) rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych,

zaangńow ania, ży czltw o ś ci i b ęzintere s owno ś ci ;

2) włączanie uczniów w działalność wolontariacką na rzeczpotrzebujących;
3) wspieranie inicjatywy uczniów natzęaz środowiska szkolnego i lokalnego;
4) prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach dla wolontariuszy, dbanie

o ich nieustanny rozwoj.
7. Formami działanla szkolnego wolontariatu mogą być w szczególności:

1) zbiórki darów rzeczowych;
2) zbtórki pieniędzy do puszek;
3) udział w akcjach charfatyrvnych;
4) udział w wydarzeniach kulturalnych, w tyrrr koncerty, spektakle, przedstawienia;
5) pomoc przy choryrrr, wspóine spędzanie czaslJ;
6) organizacjawydarzeń kulturalnych, w tym przedstawień, konceftów;
7) promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

8, Zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu:
1) planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy;
2) nawiązywanie kclntaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego

wsparcia;
3) ustalanie terminów spotkań wolontariuszy;
4) r epr ezentowanie wolontariuszy;
5) współpracaz dyrektorem Szkoły;
6) monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

§30
Zorganizowane wyjścia pozalekcyjne i wycieczki odbywają się pod opieką nauczyciela
zgo dni e z ob ow tązĄącymi zasadami określonyrri o drębnymi przepi s am i.

Rozdział V

Społeczność szkolna - prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów Szkoły
i ich rodziców

§31
Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzicę oraz nauczyciele i inni pracownicy
Szkoły, wspólnie dbając o dobre imię i interesy Szkoły.

§32
7, Uczęń ma prawo:

1) do pełnego korzystania z zajęc lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oferowany ch przez Szkołę ;

2) do właściwie zorganizowanego prooesu kształcenia, zgodnie z zasadamt higieny pracy
umysłowej, w miarę możliwości Szkoły;

3) do oceniania zgodnie z warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego;
4) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
5) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo

oraz ochronę przed wszelkimi formami przęmocy'
6) do odpoczynku w czasie przęrw międzylekcyjnych, ferii i świąt;
7) do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;
8) do poszanowania własnej prywatności;
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9) do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobię
z opanowaniem materiału, wykluczając braki w wiedzy spowodowane nieuwagą
podczas zajęć oruz nieusprawiedliwioną nieobecnością;

10) do korzystania z księgozbioru bibliotecznęgo dostępnego w Szkole;
11) do przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich

problemów i uzyskania od nich pomocy;
12) wpływania na zycie Szkoły poprzez uczestnictwo przedstawicieli, aktywną pracę

w s amorzą dzie uczniowskim.
2. Uczęńma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutu;
2) systematy cznie i punktualn |ę Llczęszczaó na zajęci a edukacyj ne ;

3 ) systema ty cznie z dob yrvać i po szerzać wi edzę ;

4) przygotować się do zajęć edukacyjnych;
5) aktywnie uczestniczyć w lekcjach;
6) wszechstronnie prezentowaó swoje wiadomości i umiejętności;
7) usprawiedliwiać swoją nieobecności w obowiązującym terminie;
8) dbać o higienę osobistą, schludny i estetyczny wygląd;
9) dbać o kulturę osobistą i piękno ojczystego języka;
l0) okazywać szacunek nauczycięlom i innym pracownikom Szkoły;
1 l) utrzynryac porządek na terenie otaczającym Szkołę;
12) ponosić odpowiedzialność za udowodnione szkody;
13) dbać o zdrowie swoje i swoich kolegów -bezwzględny zakaz palenia papierosów,

e-papierosów, wnoszenia i picia alkoholu t zażywania narkotyków i innych środków
odurzających na terenie Szkoły orazw bezpośrednimjej otoczeniu;

1 4) przestrzegac przepisów bhp podczas zajęć edukacyjnych i przerw;
15) dostosować się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innychurządzeń

elektronicznych podczas zajęc edukacyjnych oraz innych zajęć szkolnych takich jak:
akademię, uroczystości itp.; nie nagrywać dźwięku i obrazu za pomocą telefonu
bez zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej;

16) przestrzegac zakazu dotyczącego opuszczania terenu obiektu szkolnego w czasie
ptzęznaczonym na zajęcia edukacyjne i podczas przeuw mtedzy tyrrri zajęciami;

17) szanować mienie Szkoły.

§33
1. Do nagrody za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia, tworczy udziń w życiu Szkoły,

wzorową postawę i pracę społecznie uż5Ąeczną ucztia możę typować i opiniować
samorząd uczniowski. nalczyciel, wychowawca, dyrektor Szkoły, a zatwtęrdza rada
pedagogiczna.

2. Rodzaje nagród:
1) ustna pochwała na forum oddziału, Szkoły;
2) pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę lub dy,rektora;
3) list pochwalny do rodziców;
4) dyplom uznania.
5) nagroda Tzęczowa.

3. Za nieprzestrzeganie statutu uczniowie mogą być ukarani:
1) upomnieniem ustnym udzielonyTl przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora

Szkoły;
2) uwagą pisemną udzieloną przeznauczyciela, wychowawcę lub dyrektora Szkoły;
3) naganąpisemną udzieloną przez dyrektora Szkoły;
4) przeniesieniem do innego oddziaŁa w Szkole (w miarę mozliwości organizacyjnych);
5) skreślenlęm z listy uczniów Szkoły w przypadku:
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a) co najmniej 3 nagan w półroczu udzielonych za: stwarzanie sytuacji zagrńalących
bezpieczeństwu i zdrowiu sfuchaczy i pracowników szkoły, posiadanie
i rozprowadzantę narkotyków i środkow psychotropowych, wnoszenie oraz picie
alkoholu i używanie środków odurzających oraz przebyłvanie pod ich wpłyrvem na
terenie szkoły i na wydarzeniach, których organizatorem jest szkoła, naruszanie
godności i nietykalności osobistej innych osób,

b) co najmniej 80 godzln nieusprawiedliwionej nieobecności w półroczu,
c) nieuiszczęnia w terminie 2 kolejnych rat czesnego (w przypadku kształcenia

odpłatnego), pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty i wyznaczenia ostatecznego
terminu zapłaty nalezności nie krótszego ntż dwa tygodnie,

d) nieuzyskania promocji do klasy programowo wyzszej, w przypadku braku
możliwości powtarzania klasy,

e) wszczęcia postępowania w sprawie popełnienia czwu zabronionego podlegającego
karze określonej w kodeksie kamym.

4, Decyzję o skreśleniu z przyczyn podanych w ust. 3 pkt. 5 lit. a-e podejmuje dyrektor
Szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego.

5. Skreślenie ucznia z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. IJczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego mają prawo wnieść odwołanie

od decyzji o skreśleniu do organu sprawującego nadzór pedagogtczny w formie pisemnej
za pośrednictwem dy,rektora Szkoły w terminie 14 dni od otrz5łnania decyzji o skreśleniu.

§34
1. Usprawiedliwienie winno być przedstawione wychowawcy (a w przypadku jego

nieobęcności dyrektorowi Szkoły lub pracownikowi sekretariatu Szkoły) niezwłocznie
po ustaniu nieobecności, nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia nieobecności.

2. Usprawiedliwienie winno być przedstawione w formie pisemnej lub w dzienniku
elektronicznym.

3. Uczniowie pełnoletni, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców mogą samodzielnię
usprawiedliwiać swoje nieobecności, spoźnienla oraz zwalniac się z lekcji, jednak
wyłącznte po przedstawieniu wychowawcy klasy (lub pod jego nieobecność dlrektorowi
Szkoły lub pracownikowi sekretańatu) pisemnego usprawiedliwienia lub zwolnienia.

§35
1. Dopuszcza się przyjęcie ucznta do Szkoły na zasadzie przechodzęnia z innej szkoły

w trakcie roku szkolnego.
2. Decyzję o przyjęciu ucznla podejmuje dyrektor Szkoły po dokonaniu oceny zakresu

kształcenia zręaltzowanego w szkole. do ktorej uczęń uczęszczał na podstawie kserokopii
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczęń odszedł lub zaśwladczęnia
o przebiegu nauczania.

3 . Z kandyd atem prz eprowa dzana j est także rc zmowa kwalifi kacyj na.
4. Różnice programowe z zajęc edukacyjnych realizowanych w Szkole są uzupełniane

na warunkach ustalonychprzez nauczycieli prowadzących dane zajęcia w przypadku, gdy:
1) obowiązkowe zajęcia ogólnoksztŃcące realizowane są w zakresie rozszerzonp,

a w szkole z której uczeńprzechodzirealizowane były w zakresie podstawowym;
2) ksztŃcenie zawodowe realizowane jest w zakresie szersz},m, niż w szkole, z ktorej

uczeń przechodzi,
5. Uczniowi, który nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które w Szkole

zostały już zrealizowane, dyrektor Szkoły zapewnia warunki do zrealtzowania treści
nauczania z tych zajęć do końca etapu edukacyjnego. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie
można z wńnych przyczyn zapewnic uczniowi warunków do ztęalizowania treści
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nauczania z obowiązkowych zajęó edukacyjnych, można przeprowadzió ęgzamln
klasyfikacyjny dla uczniaprzechodzącęgo z innego typu szkoły.

6. Egzamin klasyfikacyjny przęprowadza się dla ucznia, który przechodzi do Szkoły,
w przypadku, gdy wl,równuje we własn;rm zakresie (do końca roku szkolnego) różntce
programowe z języka obcego nowozytnego navazanego w oddziale, do którego przechodzi
lub kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowozytnego, którego uczył się
w szkole, z której przechodzi.

§36
1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) znajomości zadań l zam:,ęrzęń dydaktyczno-wychowawczych w danyrrr oddziale
i Szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
or az pt zeprowad zania egzaminów ;

3) rzetelnej i pełnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępach
w nauce iprzyczynach niepowodzeń;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
ich dziecka;

5) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły t przekazywania jej osobie prowadzącej Szkołe
or az or ganowi sprawuj ącemu nadzór pedago giczny;

6) współdztałaniaz otganami Szkoły poprzez swoich przedstawicieli.
2. Rodzice mają obowiązek:

1) zapewnić regularne i punktualneuczęszczanie ich dzięckanazajęcia edukacyjne;
2) zapewnić realizację obowiązku nauki przez ich dziecko;
3) uczestniazyc w spotkaniach organizowanychprzez wychowawcę i innych nauczycieli;
4) informować wychowawcę o przyczynach nieobecności na zajęctach lub innych

sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie ich dziecka;
5) informować szkołę o wszelkich problemach mogących mieć wpływ nabezpieczęństwo

dzięcka i innych uczniów. Zatajenieprzezrodzicapowyższyń infbrmacji wyłączawtnę
Szkoły w nadzorzę nad dzieckiem;

6) wypełniać zobowiązaniawynlkające z zapisow,,IJmowy o naukę w technikum";
7) ponosić materialną odpowiedzialność zaszkody spowodowaneprzęz ich dziecko;
8) angazować się, jako partnerzy w działalność Szkoły.

§37
1. Nauczyciel ma prawo decydować o sposobie nauczania i jest odpowiedzialny za efekty

procesu dydaktycznego. Jego pracatraktowana jest jako proces twórczy.
2. Nauczyciel ma prawo wyboru podręczników dopuszczonych do użytku w Szkole.
3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za własny dobór matęriałów dydaktycznych

i ich stosowanie w procesie edukacyjnynr. Nauczyciele i uczniowie wspoĘrucuJą ze sobą
w oparciu o zasadę poszanowania własnej godności i wzajemnego szacunku, uznania
prawa jednostki i posiadania własnych przekonań oraz tolerancji światopoglądowej.

4, Do obowiązków nauczycieli należy w szczegolności:
1) rzetelne wypełnianie celów i zadań Szkoły, poprzęz prowadzenie pracy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej;
2) przygotowanie i zaproponowanie programu nauczania;
3) rea|izacja programów naulzania uwzględniających podstawę programową kształcenta

ogólnego i podstawę programowąkształcenia w zawodach, w których Szkoła kształci;
4) przygotowanie uczniów do ukończenia Szkoły i przystąpienia do zdawania egzaminu

maturalnego i egzaminu zawodowego organizowanego przęz Okręgową Komisję
Egzamtnacyjną;

5) zachęcanie uczni ów do korzystanta z różnych źródęł wiedzy;

I6



6) doskonalenie własnego warsztatu pracy;
7) systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami

określonymi w statucie Szkoły;
8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

ucz e stni cz eni e w z ębr antach rady p eda g o gtcznej ;
9) pełnienie dyzurow w czasie przęrw mtędzy zajęciami edukacyjnymi;
10) zapewnienie uczniom bezptecznych i higienicznych warunków pracy w czasie

pobytu w szkole;
11) indywidualizowanie pracy z\Iczntęm na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
p s ycho fi zy czny ch lcznia.

5. Nauczyciele maja prawo do:
1) formułowania własnych programów nauczania i wychowania oraz realizowania

ich po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej;
2) decydowania o podręcznikach, materiałach edukacyjnych, środkach dydaktycznych

i metodach kształcenia uczniów;
3) wlnagradzania za pracę zgodnie z prz5lętymi przez Osobę prowadzącą Szkołę

zas adami w ynagr adzanta'
4) głoszenia własnych poglądów pod warunkiem, że nie naruszają dobra innych osob;
5) suwerenności w ocenianiu postępów uczniów;
6) pracy wbezplecznych i higienicznych warunkach;
7) podno szenia kwalifi kacjt zaw odowych.

§38
Obowiązkiem wychowawcy oddziału jest w szczegolności:

7) zapoznanie uczniów ze statutem Szkoły;
2) organlzowanie w miarę mozliwości zajęć pozaszkolnych dla uczniów;
3) prowadzenie na bleżąco dokumentacji szkolnej związanej z uczniami swojego oddziałll,
4) przedstawianie na zębraniach rady pedagogicznej wyników klasytikacji uczniów;
5) sfużenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

§39
1. Do obowiązków pracowników administracyjnych należy w szczegolności:

1) rzetelne i efektywne wykorzystywanie Qzasupracyi
2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy;
3) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przępl^sow

przeciwpożarowych;
4) dbanie o dobro Szkoły, jej mienie oraz dobre imię;
5) przestrzeganie tajemnicy dotyczącej wysokości zarobków własnych i innych osób;
6) przestrzeganie tajemnicy dotyczących danych osobowych zgromadzonych

w dokumentacji szkolnej.
2. Pracownicy administracyjni Szkoły mają prawo do:

1 ) terminowego otrzymyl,vani a wlmagrodz enla za pr acę J
2) otrzymania niezbędnych do wykonyr;vania pracy narzędzi i materiałów;
3) wykorzystania czasu pracy w sposób zgodny z treścią zawartej umowy o pracę;
4) corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych;
5) podnoszenia swoich kwalifikacjt poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez

pracodawcę.
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Rozdział VI

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

§40
1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępow w opanowaniu przęz ucznla wiadomości i umiejętności w stosunku

do wlłnagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach oraz wymagań wynikających z realtzowanych w Szkole programów

nauczania.
3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przęz wychowawcę, nauczycielt

oraz vczntów danego oddziału stopnia respektowanla przez ucznia zasad wspołżycia
społecznego i notm etycznych, frekwencji oraz obowiązkow lczntaokreślonych w statucie
Szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na cęlu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzęz przekazanie uczniowi informacji

o q,.rn, co zrobtł dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motlłvowanie ucznla do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznta1'

6) umozliwienię nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej:

7) monitorowanię bteżącej pracy ucznla.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuj e:

1) formułowanie przez nauczycieli wynagań edukacyjnych niezbędnych
do otrzrrnania przez uczflla poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
kl asyfikacyj ny ch z ob owiązkowych i dodatkow y ch zajęć edukacf nych ;

2) ustalenie krYeriów oceniania zachowania;
3) ustalenie ocen biezących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprow adzanie e gz aminów klasyfi kacyj nych ;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacy.l'nych z obowlązkowych i dodatkowych zajęc
edukacyj ny ch or az r o cznej o ceny kl asyfikacyj nej zachowani a;

6) ustalenie warunków i trybu otrzymanta wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęó edukacyjnych orazrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowanta;

7) ustalenie watunków i sposobu przekazywanta rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczegolnych uzdolnieniach ucznia.

6. W ocenianiu obowiązujązasady:
1) częstotliwości i rltmiczności;
2) jawności ocen dla ucznia i jego rodziców;
3) zróżntcowania wynagań.

§41
1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania zestawu wynagań edukacyjnych

niezbędnych do otrzyrranla ptzęz ucznia poszczegóInych śródrocznych oraz rocznych
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ocen klasyfikacyinych z obowiązkowych i dodatkowych zalęć edukacyinych.
wynikających z ręaltzowanego przęz siebie programu nauczania i zapoznanta z tymi
wynaganiami uczniów i ich rodziców.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
o sposobach spraw<lzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców
o warunkach i trybie otrzsrmanta wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowtązkowych i dodatkow ych zajęć edukacyj nych.

4. Informacje ujęte w pkt.1-3 przekazane zostaną uczniom na pierwszych zajęciach z danego
przedmiotu, a rodzicom na pierwszlłn zebraniu informacyjni.łn. Fakt zapoznania
z informacjami potwierdzonybędzie wpisem w dzienniku lekcyjnyn.

5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz tch rodziców o:

1) warunkach i sposoblę oraz krleriach oceniania zachowanl,a;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej ntż przewidyłvana rocznej oceny

klasyfi kacyj nej zachowania.
6. Oceny są jawne dlaucznta i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie.
7. Sprawdzone i ocenione pracę pisemne są udostępnianę uczniowi i jego rodzicom. Uczniom

prace są udostępniane na zajęciach, a rodzicom w czasie spotkań z nauczycięlem
lub wychowawcą. Z udostępnionych pracuczeńmożę sporządzac notatki.

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania lcznta udostępniana jest uczniowi do wglądu przęz
dyrektora Szkoły lub wyznaczonęEo ptzez dyrektora nauczyciela, Z udostępnionej
dokumenta cjt lczeń ma prawo sporządzac notatki.

9. L]częń w trakcie nauki w szkole otrzyrrruje oceny:
1) biezące;
2) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe.

10. Oceny bieżące, śródroczne , rocznę i końcowe ocęny klasyfikacyjne ustala się w stopniach
wg następującej skali:
1) stopień celujący 6
2) stopień bardzo dobry 5

3) stopień dobry 4
4) stopień dostateczny 3

5) stopień dopuszczający 2
6) stopień niedostateczny 1

Il. Za pozlywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wynlienione w pkt. 1-5 ust.10
powyzej. Za ocenę negatywną uznaje się ocenę wymieniona w pkt. 6 ust. 1 0 powyżej.

12. Ocęna śródroczna iroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen biezących.
13. Zajęcia edukacyjne nle zaliczone do obowiązkowych, jeśli są prowadzone, traktowane

są jako przedmioty dodatkowe. Ocenianie uczniów z tych zajęć prowadzi się zgodnie
z zasadami oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z t5nn, że ustalona ocena
roczna nie ma wpływu na promocj ę ucznia, Na świadectwie oceny z tych zajęć
wpisyrvane są w części przeznaczonej na zajęcia dodatkowe . Decyzja o rodzajach zajęc
edukacyjnych podejmowana jest uchwałą rady pedagogicznej na dany rok szkolny
i podawana do wiadomości uczniów.

74. Przy ustalaniu oceny z wychowania ftzycznego należy w szczegó7ności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przęz ucznla w wywiązywanie się z obowiązkow wynikających
ze specyfiki tych zajęc, a takżę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktyr;vność
uczni a w dzi ałantach p o d ej mow anych pr z ęz szko łę na r zę Qz kul tur y fizy cznej .

15. Ocenianie bieżące z zajęc edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oTaz przekazywante uczniowi informacji o jęgo osiągnięciach edukacyjnych
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pomagających w uczeniu się, poprzez wskazante, co uczeń robi dobrze, co i jak w)Ąllaga
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§42
1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązlrvanie się z obowtązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość obezpteczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole 1pozantą1'
7) okazywanie szacunku innyn osobom.

2. Ocenę zachowaniaucznlaustala się wg następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzodobre
3) dobre
4) poprawnę
5) nieodpowiednie
6) naganne

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowaniaucznia u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnió wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji
na jego zachowanie, na podstawie orzęczęnla o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzęczęnia o potrzebie indyrvidualnego nauczanla lub opinii poradni psychologiczno-
pedago gicznej, w tyn poradni specj alistycznej.

4, Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływ.u na oceny klasyfikacyjnę z ząęc
edukacyjnych oraz na promocję do klasy proglamowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

4. Ocena zachowania ucznia wyrńa opinię Szkoły o fuŃcjonowaniu Llcznla w środowisku
szkolnlm, maznaczenie motywacyjne dla uczniów oraz informacyjne dla rodziców.

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca przy uwzględnieniu opinii innych nauczycieli,
innych uczniów danego oddziŃu oraz ocenianego ucznia.

6, Wychowawca powinien poinformować ucznia i jego rodziców najpóżniej tydzień
przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidyvanej ocenie
zachowania.

§43
I. Szczególowe warunki i sposoby wewnątrzszkolnego oceniania wiadomoŚci

i umiejętności:
1) Ocenianie ucznia powinno być prowadzone systematycznie, w różnorodnych formach

(w tym odpowiedź ustna, cwiczenie, kartkówka, sprawdzian,praca klasowa, test, praca
grupowa, zadania domowe, referaty, aktywność i inne w zależności od specyfiki
przedmiotu) ustalonych przęz nauczyciela i podanych do wiadomości uczniów
i ich rodziców;

2) IJczeńjest powiadamiany o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości.
W ciągu dnia moze odbyć się jeden sprawdzian zapowiedziany co najmniej tydzień
wcześniej. W ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej 3 takie sprawdziany;

3) IJczeń ma prawo do poprawy ocęny bieżącej ze sprawdzianu na zasadach i w terminie
okreś l onych pr zez nauczy ciela:.

4) tJczeń otrzynuje ocenione sprawdziany i prace klasowe w terminie do 2 tygodni
od dnia, w ktoryn przeprowadzono sprawdzian lub pracę klasową;

5) Wprowadza się jednolite zasady określające nieobecnośc ucznia w dniu sprawdzania
jego wiadomości - symbol,,nb";

6) Dopuszczasię stosowanie znaków ,,ł" i,,-" w odniesieniu do ocen biezących;

.:
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7) Dopuszcza się stosowanie skrótów:
a) w odniesieniu dobieżących ocen: cel, bdb, db, dst, dop, ndst;
b)w odniesieniu do bieżących ocen zachowania: wz, bdb, db, popr, ndp, nag.

8) Ustala się następuj ącąliczbę ocen biezących:
a) dla zajęć edukacyjnych w wymiarze 1 godziny w tygodniu co najmniej 3 oceny,
b) dla zajęć edukacyjnych w wymiarze 2-4 godzin w tygodniu - co najmniej 4 oceny,
c) dla zajęć edukacyjnych w wymiarze powyzej 4 godzin w tygodniu - co najmniej
5 ocen;

9) Szczegołowe warunki i sposoby wewnątrzszkolnego oceniania zachowania:

a) Wychowawca przyznaje uczniowi odpowiednią ilość punktów w ocenianych sferach

dotyczących jego zachowania, zgodnie z pontższym opisem, a następnie podsumowuje

punkty i wystawia ocenę.

b) Zasady wystawiania oceny zachowania:

0-2 pkt ocenanaganna
3-4 pkt, ocena nieodpowiednia
5-6 pkt. ocena poprawna

7-8 pkt. ocena dobra

9-10 pkt. ocenabardzo dobra

11-12 pkt. ocena wzorowa
10) W przypadku tńącego naruszenia statutu Szkoły pomija się szczegółową punktację

pr zy wystawianiu o ceny zachow ania:'

1 1) Szczegołowe kryteria przyznawania punktów ustala się jak następuje:

a) Kultura osobista.
3 pkt. Uczeń wyróżniający się na tle innych wyjątkową dbałością o swój język,

sposobem zwracania się do innych i sposobem zachowania. Moze być wzorem
dla innych. Szanuje mienie szkoły, nie śmieci, dba o estetykę sal szkolnych
i kor5Ąarzy. Aktlłvnie reaguje fla nieporządek i nieodpowiednie zachowanie
ze strony kolegów. Organizuje czynności zwlązanę z przywtocenięm porządku

i estetyki w Szkole.
2 pkt. lJczeń kulturalny, zachowuje się bez zarzutu w stosunku do nauczycieli,
pracowników Szkoły i kolegów. Dba o piękno mowy ojczystej. nie używa
wulgaryzmów. Używa odpowiednich zwrotów i określeń zwracając się do kolegów
i osób dorosłych. Uczęń szanuje mienie Szkoły, nie śmieci, dba o estetykę sal

szkolnych tkorytarzy.
1 pkt. Występują pojedyncze uwagi dotyczące zachowania ucznia zę strony

nauczycieli, pracowników Szkoły i kolegów. Uczeń nie uz}rva wulgaryzmów. Uz}rva
odpowiednich zwrotów i okreś|eń zwracając się do kolegów i osób dorosłych.

Występują pojedyncze uwagi do ucznia dotyczące nieposzanowania mienia Szkoły,
nie śmiecenia, dbania o estetykę sal szkolnych i korytarzy lub braku reakcji
na nieodpowiednie zachowanie ze strony kolegów.
0 pkt. Uczęń często zachowuje się niekulturalnie, są liczne uwagi dotyczące
zachowanta uczt"ia zę strony nauczyciel| pracowników Szkoły i kolegów.
Nie szanuje mienia Szkoły, śmieci, nie dba o estetykę sal szkolnych i kolrytarzy.

Nie reaguje na nieodpowiednie zachowanię ze strony kolegow.
b) Wypełnianie statutu Szkoły, prezentowanie postawy godnej ucznia Szkoły

i stosunek do obowiązków szkolnych.
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3 pkt. IJczęń prezentuje postawę godną ucznla w Szkole i poza nią oraz podczas

uroczystości szkolnych, wycieczek, zimowisk i wakacji. Jest wzorem do naśladowania

dla innych. Zachęca innych do przestrzegania statutu i wspołdziała z wychowawcą
w propagowaniu właściwej postawy ucznia Szkoły. Wychowawca nie posiada

żadnych informacji dotyczących np. spożywania alkoholu, palenia papierosów,

e-papierosów lub używania środków odurzających przez lllz171a, a także zachowań

agresyłvnych t zachowań stanowiących naruszenie prawa. Uczeń współdziała
z wychowawcą w propagowaniu właściwej postawy w tyrrr zakresie. Uczeń zawsze

sumiennie i uczciwie wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich predyspozycji.

W Szkole uczęń zawsze ma na sobie odpowiedni stroj (w tym strój galowy
na uroczysto ści ach szkolnych) . Zaw szę wygląda estetycznie.
2 pkt. IJczeń prezentuje postawę godną ucznia w Szkole i poza ntą oraz podczas

uroczystości szkolnych, wycieczek, zimowisk i wakacji. Wychowawca nie posiada

żadnych informacji dotyczących np. spozyłvania alkoholu, palenia papierosów,

e-papierosów lub używanta środków odurzających przez ucznia a takżę zachowań
agres}nvnych i zachowań stanowiących naruszenie prawa. TJczęń zawsze sumiennie

i uczciwie wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich predyspozycji. W Szkole
uczeń ma na sobie odpowiedni strój. Zawsze wygląda estetycznie.
1 pkt. Wychorvawca nie posiada żadnych informacji dotyczących np. spozywania
alkoholu, palenia papierosów, e- papierosów lub używanta środków odurzających
ptzez ucznl,a, a także zachowań aglesyvnych i zachowań stanowiących naruszenie
prawa. Ma uwagi co do postawy ucznta np. na wycieczce, uroczystościach szkolnych.
Uczeń nię zawsze sumiennie i uczciwie wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich
predyspozycji. Uczeń sporadycznie ma nieodpowiedni strój lub są uwagi dotyczące
estetyki jego wyglądu.
0 pkt. Uczęń prezentuje postawę niegodną ucznia Szkoły. Wychowawca posiada

informacje dotyczące np. spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów
lub uzywania środków odurzających przez ucznia. a także zachowań stanowiących
naruszenie prawa lub ma powazne uwagi co do postawy ucznia np. na wycieczce,
zimowisku lub uroczystości szkolnej. Uczęń często nie wypełnia obowiązków
szkolnych. Stroj jego nie jest odpowiedni. Są uwagi dotyczące estetyki jego wyglądu.

c) Frekwencja
3 pkt. Uczeń ma nieusprawiedliwione nie więcej niZ 3 godziny nieobecności
lub ma nie więcej ntż 3 spóźnienia. Nie opuszcza bęz zezwoIęnta budynku Szkoły.
Zawszę przlmosi w terminie usprawiedliwienia swoich nieobecności. Nie nadużywa
przysługujących mu uprawnień wynikających z uczestnictwa w olimpiadzie,
zawodach sportowych, przygotowaniu imprez szkolnych i innych działań na tzecz
Szkoły.
2 pkt. Uczeń ma nie więcej nlż 5 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
lub nie więcej ntż 5 spóźnień. Nie opuszczabez zezwolenia budynku Szkoły.
1 pkt. Uczeń ma więcej niż 5 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych lub więcej
niż 5 spoźnień.

0 pkt. Uczeń ma więcej niż I0 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.
d) Zaangażowanie w pracę narzecz klasy i Szkoły oraz irnych organizacjt

(z wyjątkiem or ganlzacji politycznych).
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3 pkt. Uczęńjest organizatoręm i liderem określonych działań narzecz klasy, Szkoły
oraz innych organtzacji (z wyjątkiem organizacji politycznych). Pełni sumiennie,
aktyvnie i efektywnie funkcję w samorządzie szkolnym lub klasowym, w organizacjt
pożlku publicznego np. ZHP.
2 pkt. Uczeń systematycznie angażuje się w pracę na rzęcz klasy i Szkoły poprzęz

udział w akademiach lub innych tmprezach szkolnych, pracach organtzacyjnych
na terenie szkoły. Systematycznie angażuje się w pracę innej organizacji (z wyjątkiem

or gantzacji politycznych).
1 pkt. IJczęń sporadycznie angażuje się w pracę na rzecz klasy t szkoły, ZHP
lub innej organtzacji (z wyjątkiem organizacji politycznych).
0 pkt. Uczęń nie angażuje się w pracę na rzęQz klasy i Szkoły, ZHP lub innej

or ganizacji ( z wyj ątki e m or ganizacj i p o l i tycznych) .

12) Ustalona przęz wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna z wyjątkiem przypadku, gdy uczęń lub jego rodzice uznają, że ocęna

została ustalona niezgodnie zprzepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

§44
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia na podstawie orzeczęnia 1ub opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej lub opinii lekarza z realizacji niektórych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność lub zręalizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
na wcześniejszym etapie edukacyjn5.m. w dokumentacji przebiegu nalczania zamtast
oceny klasyfikacy'nej wpisuje się ,,zwolniony'' albo ,,zwolniona".

2. Dyektor Szkoły zwalnia lcznia z wykonywania określonych ćwiczęń ftzycznych
na zajęciach wychowania ftzycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywanla przęz LLQznla tych cwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realtzacji zajęć wychowania ftzycznego, zajęc
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
lcznia w tych zajęciach wydanej przezlekarza, na czas określony w tej opinii. Jezeli okres
zwolnienia uniemożliwia ustalenię śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczanla zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
,,zwolniony'' albo,,zwolniona".

4. Na wniosek nauczyciela iub specjalisty wykonującego w szkole zadanta z zakęsu pomocy
psychologiczno-pedagogtcznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu
zgody rodziców albo ucznia pełnoletniego lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego
ucznia możę być wydana opinia o specy{icznych trudnościach w uczeniu się. Wniosek
wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora Szkoły. Dyrektor po zasięgnięciu opiniirady
pedagogtcznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opintą rady pedagogicznej
do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tl.rn poradni specjalistycznej i informuje
o ty,rn rodziców albo pełnoletniego ucznia.

5. Dyrektor Szkoły prowadzący kształcenie zawodowę w zawodzię, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowyn,
zwalniazrealtzacjitychzajęćucznia,który przedłoży pra\Mo jazdy odpowiedniej kategorii.
W dokumentacjiprzebięgLlna:uczarria wpisuje się ,,zwolnion5f'l,,zwolniona", atakże numer
i kategorię posiadanego przęzuczniaprawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki
drugiego języka obcego nowozytnego.
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7 . Zwolnięnie następuje:
1) na rvniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) na Podstawie, orzęczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indyrvidualnego

nauczania, z ktcirego wyrika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki arugiego języia
obcego - w przypadku ucznia posiadającego takie orzeczęnię.

8. W PrzYPadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowozytnego
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocęny klasyfikacyjnej wpisuje ,"lę
,,zwolniony"/,,Zwolniona".

9. NauczYciel jest obolviązany indyrvidu alizowac pracę z ucznięm na zajęciach edukacyjnych
odPowiednio do Potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizyĆŹnych
ucznia.

10. NauczYciel jest obowi ązany dostosowywać wyrrragania edukacyjne na obowiązkowychi dodatkowYch zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i eclukacyj n y ch or az mo zliwo ś ci p sycho fi z y czny ch uczni a:
1) posiadające8o orzeczęnie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) posiadającego orzeczęnie o potrzebie indywidualnógo nuu"run u;
3) Posiadającego orzęczęnię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych

trudnoŚciach w uczeniu się lub inną opinię wskazującą potr;eĘ dosiosowania|
4) niePosiadającego orzęczęnia lub opinii, który jest ÓUięty pomocą psychologi Qzno-

-Pedagogiczną W Szkole na podstawie rozpozninia indywidualnych potrzeb
rozwojowYch i edukacyjnych oraz ind5,rvidualnych mozliwoŚci psychofi zycznych
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) Posiadającego oPinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
o kre ś l o nych ć wi cz e ń flzy czny ch na zaj ę ciach z w ycho w anta ftzy czne go .

§45
1, KlasYfikacja Śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zalęĆ edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych--oten
klasYfikacYjnYch z tYch zajęc i śródrocznej oceny klasyfikacyl'nej zachowania,
KlasYfikację Śródroczną przeprowadza się w ortutni- tygodniu piórwszego połrocza,a Śródroczne o:eny klasyfikacyjne nauczyciele poszczegOtnycłr zajęć eóukicyjnych
ustalają najPÓźniej do dnia posiedzenia klasyfikac}jnej .uJy p"augogrLrnei, nu [ioq,*
podejmuje się uchwałę w sprawie wyników klasyfikaóji śródrócznej

2, KlasYfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukaóyjny ch ucznia z zajęć
edukacYjnYch i zachowaniauczniaw danym roku szkóln1rn otazustaleniu rocznych ocen
klasYfikacYjnYch z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. KlaŚyfikację
roezfląPrzeQrowadza się w tygodniu poprzedzającym tydzień, w któryłn kończą stĘ zajęĆia
dYdaktYczno-wYchowawcze, a roczne oceny klasyfikicyj n" nur"ry"iele poszcząólnych
zajęĆ edukacYjnYch ustalają najpoźniej do dnia posiedzenia 

- 
klasyfikacyjne] .uay

Pedagogicznej, n1 którym podejmuje się uchwałę w sprawie wyników klaŚyfikaój i rócznej'.
3. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne ocenY klasyfikacyjne z zajęc edukacyl'nych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyzsz ej, oraz

2) roczne ocenY klasYfikacyj ne z zajęc edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych, oiaz

3) roczna ocęna klasYtikacyj na zachowania ustalona w klasie programow o najwyższej.
4. klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programow o najwyisze1.
5, NauczYciele są zobowiązani poinformować-ucŹnia i jego-roóziców o przewidyr,vanych

rocznYch ocenach klasYfikacyjnych na 7 dni przed klasyfikacyjnq zębranÓ* .uay
Pedagogicznej, a o przewidywanej o..rri" niedostatecznej" na 1 miesiąc
Przed klasYfikacYjnYm zebraniem rady ped,agogicznej. Wycho*u*.u informuje ucznia
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i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie zachowania na 7 dni przed rocznyrrr
kl asyfi kacyj n5rm zebrani em rady p edago gi cznej .

6, Ucznia informuje się na danych zajęciach. IJczeń nieobecny na zajęciach jest
informowany o przewidywanej ocenie poprzęz dziennik elektroniczny lub telefonicznie,
lub mailowo na wskazany adres poczty elektronicznej.
Rodziców ucznia informuje się na zebraniu z rodzicami. Rodziców nieobecnych
na zehraniu informuje się poprzez dziennik ęlektroniczny lub przęz wysłanie pisma pocztą
tradycyjną, lub tęlefonicznie,lub mailowo na wskazany adres poczty elektronicznej.

7.IJczeńmoże nie być klasyfikowany zjednego, kilku albo wszystkich zajęó edukacyjnych,
jeżelt brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyl'nych przehaczających połowę czasu
Przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nalazanla. IJczen nieklasyfikowany
z Powodu usprawiedliwionej nieobecności moze zdawac egzamin klasyfikacyjny.
W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na wniosek ucznia lub jego rodziców
r ada p e dago giczna mo że w yr azic z go dę na e gz amin kl asyfi kacyj ny.

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równiez:
I)uczeń wyrównujący rożnice progfamowę,w przwadku przechodzeniaze szkoły innego
typu;
2) uczeńrealizujący indywidualny tok nauki;
3) uczeń spełniaj ący obowiązek nauki p oza Szkołą,

9. Sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
n:auczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
a Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziŃu
Po zasięgnięciu opinii tauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocęnianego ucznia.

10, Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu ustala nauczyciel praktycznej nauki
zawodu lub opiekun praktyk, ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.

11. OcenY klasyfikacyjne z zajęc edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

12. Ocęna klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły

13. JężeIi w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdz ono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
uczflta uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyzszej,
Szkoła umozliwia uczniowi uzupełnienie braków.

14. Lauręat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
oraz lalxęat lub finalista przedmtotowej olimpiady ogólnopolskiej otrzymuje z danych
zajęć edukacyjnych najwyższąroczną ocenę klasyfikacyjną.IJczeń, który tytuł laureata
lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
lub t}tuł Lautęata lub finalisty przedmiotowej olimpiady ogólnopolskiej uzyskał
Po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęc edukacyjnych
najwyższą końcową ocenę klasyfikacy'ną.

§46
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później ntż w dniu poprz edzającym d,zięń

zakończeniarocznychzajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia sięz ucznięm i jego rodzicami. Ponadto przewodniczący komisji uzgadnia z ucznięm
oraz jego rodzicami llczbę zajęć edukacyjnych, z ktorych uczęń może przystąpic
do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

2. JeŚli Z przyczyn usprawiedliwionych nie mozna dochować w/w terminów dy,rektor Szkoły
- W Porozumieniu z ucznięm - wyznacza inny termin nie później njż do ostatniego dnia
danego roku szkolnego.

3, Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie cwiczeń praktycznych
jeśli wynaga tego specyfika przedmiotu.
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4. Egzamtn klasyfikacyjny dla ucznta. dla którego brak jest podstaw do ustalenia oceny
z powodu nieobecności i dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza
komisja powołana przęz dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: nauczyciel
prowadzący dane zajęcla edukacy'ne - jako przewodniczący komtsji oraz nauczyciel
takich samych lub pokrewnych zajęc edukacyjnych.

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza Szkołą
i dla ucznia uzupełniającego różnlce programowe, przechodzącęEo z innego Ępu szkoły,
przeprowadza komisja, w skład ktorej wchodzą: dyrektor Szkoły lub wynaczony
przez niego nauczyciel jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele
obowiązkowych zaj ęć edukacyj nych, z który ch jest przeprow adzany egzarnin.

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterzę obserwatorów -

rodzice ucznia.
7 . Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokóŁ zawterający w szczególności:

a) nazw ę zaj ęć edukacyj nych, z ktory ch był przepr owadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzącychw skład komisji,
c) termin egzaminu.
d) imię i nazwisko ucznla,
e) zadania e gzaminacyj ne,

t) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemną pracę ucznia, zwłęzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia l, zwtęzłą informację o wykonaniu ptzez vlznla zadanta
praktycznego. Protokół stanowi zŃączntk do arkusza ocen.

8. Ocena ustalona w wlmiku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżenięm
mozliwości przystąpienia do ęgzamlnu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości
i umiejętności ucznia, góy roczna ocena klasyfikacyjna została ustaiona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznta w dokumentacji przebiegu nauczanLa zamtast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany" albo ,,nieklasyfikowana".

§47
1. W przlpadku, gdy uczęń |Lzna, że przewidywana ocena klasyfikacyjna

z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych jest za niska, możę w tenninie do 4 dni
przed klasyfikacyjniłn zębraniem Rady Pedagogicznej złożyć pisemny wniosęk
z uzasadntęniem do dyrektora Szkoły o rozpatrzenie mozliwości uzyskanta wyższej oceny.

2. Warunkiem rozpatrzęnia wniosku jest:

1) 80% frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych (z wyjątkiem długotrwałej choroby
lub usprawiedliwionej niedyspozycji);

2) przystąpiente do wszystkich przeprowadzanych pisemnych w danym półroczu
sprawdzianów, ćwiczeń.

3. W przypadku uznania zasadności wniosku uczeń przystępuje do ponownego sprawdzęnia
wiadomości i umiejętności ptzęz nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. Poziom
wyrragań, zadań i py{ań musi odpowiadać wyrrraganiom edukacyjnym na daną ocenę.

4. Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku ponownego sprawdzenia wiadomości
i umiejętności nie moze byc niższaniżwcześniej ustalona ocena.

5. Uczęń ma prawo ubiegaó się o wyższąnź przewidywana ocenę zachowania.
6. Warunki ubiegania się o ocenę zachowaniawyższąniżprzewid\,,wana:

i) ocenę można poprawić tylko o jeden stopień;

2) aktywny udział w zyciu klasy (szkoły);

3) wywiązlłvanie się z obowtązków ucznia,
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4. Egzamin klasyf,rkacyjny d|a ucznia, dla którego brak jest podstaw do ustalenia oceny
z powodu nieobecności i dla ucznla reaLizującego indlvidualny tok nauki przeprowadza

komisja powołana przęz dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel
takich samych lub pokrewrrych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza Szkołą
i dla ucznia uzupełniającego rożntcę proglamowe, przechodzącego z innego typu szkoły,
przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: dlTektor Szkoły lub wyznaczony
przęz niego nauczyciel jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzalrrln.

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charaktęrze obsetwatorów -

rodzicę lcznia.
7 . Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawterąący w szczególnoŚci:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z ktorych byłprzeprowadzony egzam|n,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu.
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania egzaminacyj ne,

t) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwtęzłą infomację o wykonantu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załączntk do arkusza ocen.

8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżęntem

możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomoŚci
i umiejętności ucznia, gdy roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie
zprzepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

9. W przlpadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczanla zamiast

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany" albo ,,nieklasyfikowana".

§47
1. W przypadku, gdy uczęń vzna, żę przewidywana ocena klasyfikacyjna

z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych jest za niska, moze w terminie do 4 dni

przed klasyfikacyjnyn zebraniem Rady Pedagogicznej złożyć pisemny wniosek
z uzasadntęniem do dy,rektora Szkoły o rozpatrzenie mozliwości uzyskania wyższej oceny.

2. Warunktem rozpatrzęnta wniosku j est:

1) 80% frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych (z wyjątkiem długotrwałej choroby
lub usprawiedliwionej niedyspozycji);

2) przystąpienie do wszystkich przeprowadzanych pisemnych w danyrrr półroczu
sprawdzianów, ćwiczeń.

3. W przlpadku uznania zasadności wniosku uczęń przystępuje do ponownego sprawdzenia
wiadomości i umiejętności przęz nauczyciela danych zalęć edukacyjnych. Poziom
wymagań, zadań i pytań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę.

4. Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku ponownego sprawdzenia wiadomości
i umiejętności nie możębyć niższantżwcześniej ustalona ocena.

5. IJczeń ma prawo ubiegać się o wyższąnń przewidywana ocenę zachowania.
6. Warunki ubiegania się o ocenę zachowaniawyższąniżprzewid}ryvana:

1) ocenę można poprawió tylko o jeden stopień;

2) aktywny udział w życiu klasy (szkoły);

3) wywiązyłvanie się z obowiązków ucznta.



7.IJczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zachowania zwraca się z pisemną prośbą
wTaz z uzasadnienięm do dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, w ciągu
2 dni od terminu poinformowania go o przewidywanej ocenie"

8. Wychowawcaucznta opiniuje podanie w terminie ż dni.
9. W przypadku, gdy uczeń spełnia warunki uzyskania prawa ubiegania się o ocenę

zachowania wyższą niż przewidywana, zbiera się zespół w składzie: wychowawca
i dwóch nauczycieli lczących w tym oddzialę, który ustala ostateczną roczną ocęnę
klasyfikacyjną zachowana w terminie nte poźniej niż na Idzień przed klasyfikacyjną radą
pedagogiczną.

10. Protokoł zprac zespołu zostaje dołączony do dokumentacji.
1 1. Ustalonaroczna ocęna zachowania nie moze być niższa od oceny przewidywanej.
12. Ustalonaroczna ocena zachowania jest ostateczna,

§48
I.IJczeń lub jego rodzice mogą zgłosic na piśmie zastrzeżęnta do dy,rektora Szkoły, jeśli

uznają, żę roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa doĘczącymi trybu
ustalania tej oceny.

2. Zastrzężenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny. nie później jednak
niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończęnia rocznych zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych. Jeśli zastrzeżęnia ucznia zostaną uwzględnione, dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która w przypadku oceny z zajęc edukacyjnych przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej lub w formie
zadanta praktycznego, jeśli wyffIaga tego specyfika przedmiotu i ustala ocenę,
a w przwadku oceny zachowania ustala ocenę w drodze głosowania zw_vkłą większościa
głosów. W przypadku równej Iiczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły
jako przewodniczący,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nalczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel, o któryn mowa w ppkt b, moze byó zwolniony z udziału w pracy komisii
na własną prośbę lub w innych, szczegolnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyTektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanlę nauezyciela zatrudnionego w irrnej
szkole następuje w porozumtęniu z dyrektorem tej szkoły.
2) w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowanta;

a) dylrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły - jako
przewodniczący,

b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danlłn oddziale,
d) przedstawiciel samor ządu uczniowskiego,
e) pedagog/psycholog, jeśli jest zatrudniony w Szkole,
f.) przedstawiciel rady rodziców, jeśli funkcjonuje w Szkolę.

5. Ustalona przęz komisję ocena nie moze bycniższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocęna
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem ooeny niedostatecznej
z zajęc edukacyjnych, która możę być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
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Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w tęrminie 5 dni od dnia
zgłoszenta zastrzężęń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większoŚcią
głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

6.W przlpadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc edukacyjnych ze sprawdzianu
wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół za-wierający w szczególnoŚci:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
b) imiona i nazwiska osób wchodzącychw skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię inazwisko ucznia"
e) zadanta sprawdzaj ące,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwlęzłąinformację o ustnych
odpowiedziach llczn:ra t zwięzłą informację o wykonaniu przęz ucznia zadanla
praktycznego.
Z posiedzenia komisji, w plzwadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowanta sporządza
się protokół zawterający w szczególności:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik glosowania.
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachow ania wraz z tlzasadnięniem,
Protokoł stanowi załącznlk do arkusza ocen ucznia;

7. lJczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąplł do sprawdzianu
w wyznaczonp terminie, możę przystąpic do niego w dodatkowlłn terminie
wyznaczonpprzęz dyrektora Szkoły w uzgodnieniuzuczniem i jego rodzicami.

8. Zasady te dotyczą również ocen klasyfikacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenta zastrzezeń wynosi 5 dni roboczych od daty
tego egzaminu.

§49
I. IJczęń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych możę zdawac egzamin poprawkowy.
ż. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem

tych przedmiotów, których charakter wymaga egzaminu w formie zadań praktycznych.
3. Egzamtn poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin

egzaminu poprawkowęgo wyznacza dyrektor Szkoły do dnia zakończęnla rocznych zajęć
dy dakty czno - wycho w aw czy ch.

4. Egzamtnprzeprowadza komisja powołana przęz dy,rektora Szkoły w składzie:
1) przewodnlczący dyrektor lub nauczyciel wyznaazony przęz dyrektora Szkoły;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel, o którlłn mowa w pkt 2, może być zwolniony z udziaŁu w pracy komisji na

własną prośbę lub lv innych, szczegolnie uzasadnionychprz7ryadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z t5rttt że powołanie nauczyctela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dylrektorem tej szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczęgólności:
I) nazw ę zaj ęć eduk acyj nych, z który ch był pr zepr ow adzony e gzamin:.

2) imiona i nazwiska osób wchodzącychw skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznta;
5) zadania egzaminacyjne;
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6) ustaloną ocęnę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzLą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznta zadania
praktyczneeo. Protokół stanowi załączntk do arkusza ocen,

6. Uczeń, ktory zprzyczw usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonp
terminie, możę przystąpic do niego w dodatkowym tenninie. wyznaczonp
przęz dyrektora Szkoły, nie później niz do końca września.

J. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wpiku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. gdy roczna ocena
klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącyrni trybu
ustalania tej oceny.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrz5.łnuje promocji do klasy
pro gramow o wy ższej i powtarza klasę.

9. tJwzględniając możliwości edukacyjne lcznta rada pedagogiczna może jeden
raz promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowęgo z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te
zajęcia są, zgodnie ze szkolny,rrr planem nallczanla, realizowane w klasie programowo
wyższej,

§50
1. Warunkiem otrz7rmania promocji do klasy programowo wyższej jest otrzymanie

ze wszystkich obowiązkowych zajęc edukacyjnych określonych w szkoln5łn planie
nauczanla ro cznych pozytywnych o cen kl as yfi kacyj nych.

2. Uczęńkończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo nizszych uzyskał
oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny
niedostatecznej.

3. Uczeń, który nie otrzymał promocji lub nie ukończył szkoły powtarzaklasę.
4. Uczęń otrzyłrruje promocję z wyrożnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,J5 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo
wyższej z wyóżnteniem albo ukończył Szkołę z w7różnieniem otrzynruje odpowiednio
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyożnieniem
albo świadectwo ukończenia Szkoły potwierdzające ukończenie Szkoły z wyrożnienięm.

5. Uczniowi. który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen, wlicza się
takżę roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Rozdział VII

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły

§51
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzt się odrębnie dia klasy I dotychczasowego 4-letniego

technikum i do klasy I 5-letniego technikum.
2. O przyjęcie do klasy I dotychczasowego 4-letniego technikum mogą ubiegać się

absolwenci dotychczasowego gimnazjum.
3. O przyjęcie do klasy I 5-letniego technikum mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej

szkoły podstawowej.
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§52
Rekrutacji uczniów do Szkoły dokonuje dyrektor Szkoły

§53
Rekrutację przeprowadza się zgodnie z regulaminem rekrutacji do klas pierwszych,
określ aj acy,rn tryb pr zepr ow adzanta po stępowani a rekrutacyj ne go, w szcze golno ś ci :

1) rekrutację przeprowadza sl,ębez egzaminów wstępnych;
2) o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna;
3) dopuszcza się mozliwośó naboru dodatkowego - w przypadku wolnych miejsc.

§54
IJczeń zostaje przyjęty do szkoły na podstawie złożonych dokumentów:

1) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
ż) oryginału zaświadczęnta o przystąpieniu do egzaminu gtmnazja|nego lub egzaminu

ósmoklasisty;
3) podania o przyjęcie do szkoły i podpisanej ,,Umowy o naukę w technikum";
4) zaśwtadczęnla lekarskiego zawterającego orzeczenię o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przeptsami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyzszych,
uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Rozdział VIII

Organiz acj a kwalifikacyj nych kursów zawodowych

§55
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania

uwzględniającego podstawę programową kształcen|a w zawodach, w zakresie jednej
kwalifikacji.

3. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, przeprowadzanego przez
Okrę gową Komisj ę E gzamtnacyjną.

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje się i prowadzi w oparciu o przepisy prawa
oświatowego dotyczące kształcenia ustawicznego, w szczególności ustawy
o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, rozporządzęnta Ministra Edukacji
Narodowej w sprałvie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, rozporządzenta
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego
lv formach pozaszkolnych.

§56
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy możę być prowadzony w formie stacjonarnej

Iub zaocznej oraz zwykorzystaniem metod i technik kształcenl,a na odległość.
2. Ksztńcenie prowadzone w formie stacjonamej:

l ) odbyrva się przez 3 dni w tygodniu;
2) minimalna liczba godzin kształcęnia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin

kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia
w zawodach dla danej kwalif,rkacji.

3. Kształcenie prowadzonęw formie zaocznej;
1) odbyrva się co najmniej razl7a dwa tygodntęprzęz dwa dni;
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2) minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza
ntż 65% minimalnej ltczby godzin kształcenia zawodowego określonej
w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

§57
I. O pr4lęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą się ubiegać osoby, które spełniły

obowiązek szkolny.
2. Naboru słuchaczy na kwalifikacyi'ny kurs zawodowy dokonuje dyrektor Szkoły.
3. Nabór przeprowadza się bez egzaminów wstępnych.
4. O przyjęciu na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Warunkiem przyjęcia na kurs jest podpisanie umowy o przeprowadzenie kwalifikacyjnego

kursu zawodowego.

§58
1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzęntę kwalifikacyjnego kursu

zawodowego jest dyrektor Szkoły.
2. Do szczegolnych obowiązków dy,rektora Szkoły w obszarzę organizacji kwalifikacyjnych

kursów zawo dowy ch należy :
1) dopuszczenie do użytku programu nalczaniarealizowanęgo na kwalifikacyjnym kursie

zawodow5.m;
2) zapewnienie nalezytego poziomu nauczania;
3) wybór odpowiedniej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia edukacyjne;
4) prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego

ksztńcenta;
5) poinformowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia

na kwalifikacyjnym kursie zawodowyrn w terrninie 14 dni od daty rozpoczęcia
kształcenia.
Informacj a powinna zaw ięr ac :

a) oznaczenie Szkoły prowadzącej kwalifikacyjny kurs zawodor,vy,
b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa

zawodowego oraz nazwę I oznaczęnie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową
kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzonę kształcenie,

c) termin r o zp o częcia i zakończenia kwali fikacyj ne go kursu zawodowe go,
d) wykaz słuchaczy, zawierujący imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer

PESEL słuchacza, a w przwadku słuchacza, ktory nie posiada numeru PESEL -
numer dokumentu potwierdzającego j ego tożsamość.

6) zapoznanie słuchaczy zprogramęmnauczania i harmonogramem zajęć;
7) dbałośc o prawidłowe prowadzenie dokumentacji kształcenia;
8) zapewnienie słuchalzombezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.

3. Do obowiązków kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia edukacyjne na kwalifikacyjnym
kursie zawodow)rm należą w szczegolności :
1) prowadzenie pracy dydaktycznej ze słuchaczami;
2) uzgodntel7te z dyT ektorem Szkoły sposobu nauczania i formy zaliczęnia danych zajęc

edukacyjnych;
3) własny dobór pomocy dydaktycznych stosowanych podczas procesu kształcenia;
4) pr ow adzeni e d o kumentacj i prz eb i e gu kształceni a;

5) stosowanie zasad i warunków oceniania zgodnie z zapisami niniejszego statutu.

§59
1. Słuchaczami kursu mogą zostac osoby, które spełniły obowiązek szkolny:
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1) absolwenci wszystkich Ępow szkół od S-klasowych szkół podstawowych,
dotychczasowych gimnazjów, poprzęz wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych po
szkoły policealne;

2) absolwenci studiów wyższych, dla których zdob5ny zawod nie daje miejsca
na rlmku pracy orazktorzy chcą zdobyrvać dodatkowe kwalifikacje zawodowe

3) osoby dorosłe, pracujące od wielu lat w danym zawodzie, chcące uzupełnić wiedzę
i umiej ętno ś ci zawo dowe wymag ane pr zęz pracodawcę ;

4) osoby bez średniego wykształcenia,
2, Prawa i obowiązki słuchacza:

1) sfuchacz ma prawo do:
a) zapoznania się z programem naltczania i harmonogramem zajęc na kwalifikacyjnyn

kursie zawodowym,
b) pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kwalifikacyjnym kursie

zawodowy, n.

c) oceniania zgodnie z zasadami określonlłni w niniejszyn statucie,
d) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskiclr

or az poszanowania własnej prywatności,
e) przedstawiania swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia.

2) słuchacz ma oborviązek:
a) przestrzegac zasad niniejszego statutu w zakresie zapisów dotyczących

kwalifikacyj nych kursów zawodowych,
b) przestrzegaó zaplsów zawartej umowy o przęprowadzęnię kwalifikacyjnego kursu

zawodowego,
c) zall,czac poszczególne modułylprzedmioty oraz przystąpic do zallczęnl,a

kwalifi kacyj nego kursu zawodowego,
d) okazyrvać szacunek innym słuchaczom i kadrzę dydaktycznej, dbać o kulturę

osobistą,
e) szanować mięnie Szkoły i naprawiać wyrządzoneprzęz siębie szkody,

f przestrzęgacprzepisów bhp podczas zajęć edukacyjnych 1przęrw,
g) dostarczyó zaświadczenl,ę lekarskię zawierającę orzęczęnie o braku przeciwwskazań

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie
badań lękarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnychlub wyższych, uczniów
tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

3. Kadra dydaktyczna i słuchacze współpracują ze sobą w oparciu o zasadę poszanowania
własnej godności i wzajemnego szacunku, uznania prawa jednostki i posiadania własnych
przekonań oraz tolerancj i światopoglądowej .

§60
1. Szkoła prowadzi dokumentację kształcenianakwalifikacyjnym kursie zawodowym.
2. Dokumentacja prowadzonego kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodow5.m

obejmuje:
l) program nauczania,.
2) dziennik zajęć;
3) protokoł zprzeprowadzonego zaliczeniakwalifikacyjnego kursu zawodowego;
4) ewidencję wydanych zaśwtadczęń.

3. Kształcenie na kursie obyłva się na podstawie proglamu nauczania,,
1) program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach,

w zakresie jednej kwalifikacji;
2) dopuszcza się modułową lub przedmiotową budowę programu nauczanlą'
3) program nauczania realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dopuszcza

do uzy,tku dyrektor Szkoły.
4. Na kwalifikacyjnym kursie zawodowyn prowadzi się dziennik zajęć:
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1) do dziennikazajęć wpisuje się:

a) imiona i nazwiska słuchaczy,
b) liczbę godzin zajęc,
c) tematy zajęć;

2) w dziennlku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy na zajęciach edukacyjnych
r ęalizow anych w ramach kwali fi kacyj ne go kursu zawodowe go.

5, Z zaltczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego sporządza się protokół zawierający:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zaltczeniq'
2) termin za|tczenta1.

3) listę sfuchaczy przystępujących do zaliczentą'
4) ocenę zza|tczenia.

6. Szkoła prowadzi ewidencję wydanych zaśwtadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu

zawodowego, która zaw tęr a:

1) imię i nazwisko, adres zamleszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano
zaśwtadczęnie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer

dokumentu potwierdzającego tozsamość;
2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) datę odbioru zaświadczenta
5) potwierdzenie odbio ru zaświadczęnla przęz stuchacza.

§61
1. Na kwalifikacyjn5rm kursie zawodowyrn obowiązuje wewnętrzny system oceniania, celem

określenia poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy, ich osiągnięć edukacyjnych
i postępów w tym zakresie oraz będący podstawą zaltczenia kwalitikacyjnego kursu
zawodowego.

2. System oceniania na kwalifikacyjnym kursie zawodowyn winien motywowaĆ słuchaczy
do pracy, wyzwa\ac chęci doskonalenia swoich umiejętności, pomóc planowaĆ

samodzielny rozwoj orazumożliwickadrze dydaktycznej doskonalenie organizacji t metod
pracy dydaktycznej.

3. Słuchacz podejmuj ący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowyrrr posiadający:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;
2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania ty,tułu mistrza

lub inny równorzędny;
3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
5) świadectwo ukończenia liceum profi lowanego ;

6) świadectwo potwi e r dzaj ące kwali fi kacj e w zaw o dzie;
]) zaświadczenlę o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
jest zwalniany na swój wniosek, złażony dyrektorowi Szkoły, z zajęc dotyczących
odpowiednio treści kształcenia lub efęktów kształcenia zrealizowanych
w dotychczasow}m procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia
na kwalifikacyjnlłn kursie zawodow5nn umozliwia takię zwolnięnie.

4. Słuchacz, który posiada zaświadczęnie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
jest zwalniany, na swój wniosek złożony dyrektorowi Szkoły z zajęć dotyczących efektów
kształcenia zręalizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

5. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na kwalifikacyjnlłn kursie zawodowym
w formie zajęc praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z wymogami określonymi
w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zakręsie kwalifikacji, ktorej dotyczy
dany kurs:
I) praktyczna nauka zawodu możę odblłvać się w pracowniach szkolnych,

u pracodawców oraz w placówkach kształcenia praktycznego,
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2) praktyczna nauka zawodu ręalizowana u pracodawców odblnva się na podstawie

umowy zawartej pomiędzy Szkołą a tlłn pracodawcą;
3) warunkiem zaliczęnia praktycznej nauki zawodu jest uzyskanle pfzez słuchacza oceny

wyższej od niedostatecznej. Ocenę ustala opiekun praktyk zawodowych
lub nauczyciel praktycznej nauki zawodu i wpisuje ją do dzienniczka praktyk;

6. Zwalntanie słuchaczy z odbyciapraktycznej nauki zawodu:
1) Dyrrektor Placówki może zwolnić słuchacza z obowlązku odbycia praktycznej nauki

zawodu, jeśli przedłoży on:

a) jeden zponiższych dokumentów:

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;

- świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza
lub inny równorzędny;

świadectwo czeladniczę lub dyplom mistrzowski ;

świ adectwo ukoń cz eni a szkoły pr ow adzącej kształcenie zawo dowe ;

- świadectwo ukończenia liceum profilowanego;
świ adectwo potwi erdz aj ące kwali fi kacj e w zaw o dzie;

- zaśwtadczenię o ukończęniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz
b) wniosek złożony do Dyrektora Placówki o zwolnienie z zajęć w związku

zę zręalizowaniem treści kształcenia lub ęfektow kształcenia
w dotychczasowym procesie kształcenia.

ż) Zwo\nienie z praktycznei nauki zawodu może nastąpić także na podstawie możliwości
indyłviduallzacji pracy słuchacza w osiąganiu cęlów kształcenia zawartych
w program|ęnauczaniaw zależności od jego potrzeb i możliwości.

3) Zwolnienie z praktycznej nauki zawodu możę nastąpió po ustalenlu przęz DyT ektora
Placowki wspolnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu,
w ktorym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.

4)W prz7padku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu w dokumentacji kształcenia wpisuje się odpowiednio: ,,zwolniony/a" .

1. Oceny ustala się w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący 6 cel
2) stopień bardzo dobry 5 bdb
3) stopień dobry 4 db
4) stopień dostateczny 3 dst
5) stopień dopuszczający 2 dop
6) stopień niedostateczny 1 ndst

8. Za poz7Ąywne oceny uznaje się oceny wymienione w punktach od 1) do 5) w ust, 6
powyżej. Za ocenę negatywną uznaje się ocenę wynrienioną w punkcie 6) w ust. 6
powyżej.

9. Ocenę wtedzy i umiejętności słuchacza w zakresie danych zajęć edukacyjnych ustala
osoba prowadząca dane zajęcta edukacyjne zuwzględnieniem przyjętej skali ocęn.

10. Osoba prowadząca dane zajęcia edukacyjne ustala formy i sposób oceniania postępów
w naucę, informując o nich dy,rektora i uczestników kursu.

1 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczęnięm w formie ustalonej
przęz dyrektora Szkoły i podanej do wiadomości uczestników kursu w pierwszyrrr
tygodniu jego trwania.

12. Słuchacz kończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżelt w wpiku przeprowadzonego
zaliczęnia kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzyskaŁ ocenę wyższą od oceny
niedostatecznej.

13. Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzynuje zaświadczęnie
o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego według wzoru określonego
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rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.

Rozdział IX

Finansowanie działalności Szkoły

§62
1. Działalnośó Szkoły finansowana jest z dotacji otrzyrrrywanych z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, opłat wnoszonych przez uczniów, bądź ich opiekunów
prawnych i innych źródęł zgodnych zprzeptsami prawa.

2. Dotację otrzymaną z budżętu jednostki samorządu terytorialnego Osoba prowadząca
Szkołę wykorzystuje na pokrycie wydatków poniesionych na cele działalności Szkoły
l realtzację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

3. Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu tery.torialnego jest wykorzystyłvana
na pokrycie wydatków poniesionych w roku budzetowym na który dotacja została
udzielona, ntęzależnię od tego, którego roku dotyczązadaniarealizowaneprzez Szkołę.

4. W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dotacja otrzymana przez Szkołę
zbudżetujednostki samorządu terytorialnego, moze być wykorzystana takżę na refundację
wydatków zwtązanych z realizacją zadań poniesionych przez Szkołę w okresie roku
budz etowego poprzed zające go rok wypłacenia dotacj i.

5. Wydatkamtbieżącymi Szkoły sąw szczęgólności wydatki ponoszone na:
1) wynagrodzenia pracowników w t}nl: wynagrodzenta nauczycieli, dy,rektora Szkoły,

dyrektora Oddziału, pracowników sekretariatu Szkoły oraz osób świadczących pracę
na podstawie umów cyrvilnoprawnych;

2) wynagrodzęnia pracowników i osób świadczących pracę w siedzibie Osoby
prowadzącej Szkołę w części dotyczącej Szkoły;

3) pochodnę od wynagrodzeń, tj. składki ZIJS i zaliczki na podatek dochodowy
naliczonych od wynagrodzęń ww. pracowników;

4) obsługę administracyjną i organizacyjną zapęwniającą realizację zadań statutowych
Szkoły;

5) obsługę finansową Szkoły;
6) wynajem pomieszczeń, opłaty za media, w t}m usługi telekomunikacyjne, opłaty

za gaz, energię, wodę i śmieci;
7) matenały i wl,posazenie Szkoły, w tlłn: materiały biurowe, środki czystości, materiały

do pracowni szkolnych;
8) wykorzystywany przęz Szkołę sprzęt elektroniczny i zestawy komputerowe;
9) środki trwałe oraz wat1.ości niematerialne i prawne służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu1'
10) książki i inne zbtory biblioteczne;
11) sprzęt rekreacyjny i sportowy;
12) meble;
13) pomoce naukowe i dydaktyczne;
14) szkolenia pracowników Szkoły oraz pracowników obsługi administracyjnej,

finansowej i or gantzacyj nej ;

15) usługi pocztowe i opłaty bankowe;
76) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
I7) nakłady na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń Szkoły oraz urządzeń,

w tyn konserwacj a urządzeń biurowych;
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18) inne wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły, w tpn obsługa Szkoły
w zakresie bhp, dostęp do serwisów edukacyjnych i szkoleniowych, ubezpieczenie
budynku i wyposazenia Szkoły, koszty związane zrekutacją pracowników.

6. Wyposażenie Szkoły stanowi własność Osoby prowadzącej Szkołę.
7. Szczegołowe zasady wykorzystania dotacji udzielonej szkole określa Polityka

Rachunkowości TEB Edukacja sp. z o.o.

§63
W przypadku kształcenia odpłatnego wysokość opłat za naukę oraz zasady ich pobięrania
określone są w,,Umowie o naukę w technikum".

§64
Wysokość opłaty rekrutacyjnej i czesnego na dany rok szkolny ustala osoba prowadząca
Szkołę.

Rozdział X

postanowienia końcowe

§65
1 . Data rozpoczęcia działalności przez szkołę to 01 września 2013 roku.
2. Statut możę być zmieniony przez Osobę prowadzącą Szkołę. Rada pedagogiczna

i dytektor Szkoły mają prawo wnioskować do Osoby prowadzącej Szkołę
o wprowadzęnię zml,an w statucie Szkoły.

3. Zmtana statutu Szkoły wyrnaga formy pisemnej.
4. Szkoła możę zostac zlikwidowana przez Osobę prawadzącą Szkołę z końcem roku

szkolnego. O zamiarze l przyczynach likwidacji na|eży powiadomić uczniów
i jego rodziców, jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą ewidencję szkoł
odpowiedniego typu oraz gminę, fla której terenie jest połozona Szkoła co najmniej
na 6 miesięcy przed terminem 1ikwidacji. Dokumentację przebiegu nauczanla
zlikwidowanej Szkoły przekazuje się organowi sprawującęmu nadzór pedagogiczny,
w terminie 1 miesiąca od dnia zakończęnia likwidacji,

5. Dokumentacja finansowo-księgowa Szkoły prowadzona jest i przechowyvvana
w siedzibie Osoby prowadzącej Szkołę, Szkoła używa pieczęci według ustalonych
wzorów, pleczęci urzędowej okrągłej orazpl,eczęci podłuznej o następującej treści:

Technikum TEB Edukacja
ul. Akademicka 5,

44-100 Glilvice
Tel (32) 231 50 47

6. Statut wchodzi w życie z drrięm 01 września 2019 roku.

Sporzqdzono: Poznań, dnia 04 grtłdnia 2()l8r.

TEB Edukacja
la
r\

q.o. w Boznaniu

ł i Placówek
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