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DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. W skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (zwanego dalej
„Zespołem Szkół w Bolechowie”), wchodzą następujące szkoły publiczne:
1) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, działające na podstawie: ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, art. 393 Ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe,
niniejszego statutu;
2) Czteroletnie Technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie
oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, działające na podstawie:
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 393 Ustawy Przepisy wprowadzające
Prawo oświatowe, niniejszego statutu;
3) Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której
ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub egzaminu czeladniczego,
działająca na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, niniejszego statutu;
4) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, działające na podstawie: ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, art. 393 Ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe,
niniejszego statutu;
2. Siedziba Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego mieści się w Bolechowie.
3. Miejscem realizacji zajęć Liceum Ogólnokształcącego jest budynek szkoły w Bolechowie.
4. Miejscem realizacji zajęć Technikum jest budynek szkoły w Bolechowie i Murowanej Goślinie.
5. Miejscem realizacji zajęć Branżowej Szkoły I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły
Zawodowej jest budynek szkoły w Murowanej Goślinie i Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu.
6. Miejscem realizacji zajęć Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest budynek szkoły
w Murowanej Goślinie.
7. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Poznański.
8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
9. Zespół Szkół w Bolechowie działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową
według zasad określonych w odrębnych przepisach.
10. Zespół Szkół w Bolechowie posiada własny sztandar i logo.
11. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz w innych
sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.
§2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
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1) Zespole Szkół w Bolechowie - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie;
2) Szkole Branżowej - należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia w Murowanej Goślinie
z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie w Zespole Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
3) Liceum - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie w Zespole Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
4) Technikum - należy przez to rozumieć Technikum w Bolechowie w Zespole Szkół im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
5) Liceum dla Dorosłych - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Bolechowie w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
6) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie;
7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Poznański;
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty;
9) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego Zespołu Szkół im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
11) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, o której mowa w § 1 ust. 1;
12) słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;
13) pedagogu i psychologu szkolnym – należy przez to rozumieć pedagoga i psychologa
zatrudnionego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
14) szkolnym doradcy zawodowym – należy przez to rozumieć szkolnego doradcę zawodowego
zatrudnionego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
15) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
16) pracownikach administracji i obsługi – należy przez to rozumieć pracowników administracji
i obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie;
17) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;
18) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe;
19) ustawie Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;
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20) Karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela;
21) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy
celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych
i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po
zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, uwzględnione w programach
nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen
szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw
programowych;
22) podstawie programowej kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć obowiązkowe
zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów
kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane
w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie
w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;
23) programie nauczania do zawodu – należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 4
pkt 34 ustawy Prawo oświatowe;
24) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt
4 ustawy prawo oświatowe, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe;
25) kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć kwalifikację, o której mowa w art. 4 pkt 34
ustawy prawo oświatowe;
26) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, o którym mowa w art. 4
pkt 35 ustawy prawo oświatowe;
27) egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 44zzb –
44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 393 Ustawy
Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe;
28) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć egzamin,
o którym mowa w art. 4 pkt 36 ustawy prawo oświatowe oraz w art. 44zzzb – 44zzzy ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 393 Ustawy Przepisy
wprowadzające Prawo oświatowe;
29) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści
nauczania,

wynikające

ze

specyfiki

ich

funkcjonowania

percepcyjno-motorycznego

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
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30) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
31) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający
podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub
elektroniczną;
32) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący
utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
33) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program
przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który
dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego;
34) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające się
poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego.
DZIAŁ II

CELE, ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI I PROGRAM WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE

Rozdział 1.

Cele i zadania Zespołu Szkół w Bolechowie

§3. 1. Zespół Szkół w Bolechowie realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których
mowa w § 1 ust. 1, przy współpracy z rodzicami poprzez:
1) zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację
i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;
5) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie
uniwersalnych zasad etycznych;
6) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;
7) wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia
szkoły

i otrzymania

wykształcenia

zasadniczego

branżowego

(po

zdaniu

egzaminu

potwierdzającego kwalifikację zawodową w wybranym zawodzie);
8) przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lub
dalszej nauki (w branżowej szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub
przystępując do kwalifikacyjnych kursów zawodowych).
2. Zespół Szkół w Bolechowie w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej
Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem
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ich godności osobistej.
3. Zespół Szkół w Bolechowie realizuje następujące cele i zadania:
1) w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej i zapobieganie wszelkiej
dyskryminacji,
b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej,
wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
c) wybór uczestnictwa w zajęciach etyki i/lub religii,
d) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra
innych osób,
e) dbałość o czystość i piękno języka ojczystego w mowie i piśmie, w tym dbałość o wzbogacenie
zasobu słownictwa uczniów,
f) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej,
g) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach
poświęconych ważnym rocznicom państwowym,
h) zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które
posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
i) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym i obywatelskim.
2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz sprawowania
indywidualnej opieki nad uczniami:
a) indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia potrzebującego
takiego wsparcia,
b) rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego
ucznia,
c) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych,
d) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych,
e) rozpoznanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w Zespole
Szkół w Bolechowie,
f) organizowanie zajęć integracyjnych,
g) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
h) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
i) współpracę z organami policji i straży miejskiej,
j) składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i Rady Pedagogicznej okresowej
informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału,
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k) zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,
l) umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,
m) objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np.: socjoterapeutyczną, terapeutyczną.
3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:
a) organizację zajęć pozalekcyjnych i tworzenie kół zainteresowań,
b) prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu
lub toku nauki,
c) organizację konkursów i zawodów sportowych,
d) organizację wycieczek szkolnych.
4) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny
w Zespole Szkół w Bolechowie, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami dysfunkcji społecznych:
a) współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w Zespole Szkół w Bolechowie,
b) objęcie budynku oraz terenu Zespołu Szkół w Bolechowie monitoringiem wizyjnym,
c) pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie
przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,
d) zapewnianie nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi
przepisami,
f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
g) szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.,
h) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,
i) dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla
prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
j) umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku regulaminów pracowni oraz
instrukcji obsługi przy urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całą
społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie,
l) przestrzeganie praw ucznia,
m) rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji,
n) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu
i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
o) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących
uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych
zjawisk współczesnego świata,
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p) ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków,
q) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego.
5) w zakresie powierzania nauczycielom obowiązków wychowawcy:
a) zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem,
b) zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo-wychowawczych,
c) organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych.
6) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
podnoszenia jakości pracy Zespołu Szkół w Bolechowie i jej rozwoju organizacyjnego:
a) realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
b) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego w celu podnoszenia
jakości pracy szkoły,
c) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
d) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go
do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
e) współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania
w społeczności lokalnej,
f) analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu Zespołu Szkół w Bolechowie,
g) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy Zespołu Szkół w Bolechowie,
h) współpraca z Cechem Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców oraz z zakładami pracy
w zakresie realizowania przez uczniów praktycznej nauki zawodu i podejmowania działań
mających na celu właściwą organizację procesu kształcenia zawodowego, teoretycznego
i praktycznego,
i) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.
7) w zakresie innowacji prowadzonych przez Radę Pedagogiczną:
a) rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków Rady
Pedagogicznej,
b) udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom.
8) w zakresie doradztwa zawodowego:
a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
c) prowadzenie

zajęć

związanych

z

poznaniem

samego

siebie,

swoich

umiejętności

i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej,
d) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym.
9) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
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b) propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
c) udział uczniów w konkursach i programach poświęconych tematyce promocji i ochrony
zdrowia,
d) promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci.
10)

w zakresie organizowania wolontariatu w szkole:

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
b) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
c) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza nim,
d) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
e) kształtowanie postaw prospołecznych,
f) kreowanie wizerunku Zespołu Szkół w Bolechowie jako centrum lokalnej aktywności,
g) podejmowanie działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcia uczniów
niepełnosprawnych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej,
h) podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi
na rzecz innych osób, m.in. z PCK, Caritas, WOŚP,
i) organizowanie koncertów i akcji charytatywnych.
4. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3, realizowane będą przez nauczycieli przy
współpracy

z

rodzicami,

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi,

instytucjami

świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną, a w szczególności z:
a) Policją,
b) Centrum Informacji Zawodowej,
c) Powiatowym Urzędem Pracy,
d) Powiatową Radą Zatrudnienia,
e) Strażą Gminną i Miejską,
f) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Cele, o których mowa w ust. 3, osiągane są poprzez:
1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz
umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia
społecznego;
3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego,
samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym
i społecznym;
4) rozbudzanie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia
pomocy słabszym.
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Rozdział 2.

Formy realizacji zadań Zespołu Szkół w Bolechowie

§4.1. Zespół Szkół w Bolechowie podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych
warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia
każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły
i jej rozwoju organizacyjnego.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół w Bolechowie
są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
6) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
3. Zespół Szkół w Bolechowie może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia
edukacyjne.
4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3, organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Rozdział 3.

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół w Bolechowie

§ 5.1. Zespół Szkół w Bolechowie realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany
do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w placówce.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Zespołu Szkół
w Bolechowie przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
Zespołu Szkół, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumienie z Radą Pedagogiczną.
4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału
opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
5. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół
w Bolechowie.
6. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu zagrożeń
wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez odpowiedni zespół
Rady Pedagogicznej.
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7. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 6, przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy lata
Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.
8. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania
raportu, o którym mowa w ust. 7, przekazać wnioski do aktualizacji programu wychowawczoprofilaktycznego.
DZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE I ICH KOMPETENCJE
Rozdział 1.

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół w Bolechowie

§6.1. Organami Zespołu Szkół w Bolechowie są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Schemat

organizacyjny

Zespołu

Szkół

w

Bolechowie:
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Rozdział 2.

Dyrektor Szkoły

§7.1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Zespołu Szkół w Bolechowie oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1)

sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

2)

sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

3)

realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

4)

dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5)

występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu Szkół
w Bolechowie;

6)

przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi corocznych nagród;

7)

zarządzanie funduszem socjalnym szkoły;

8)

współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)

nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;

10) udzielanie zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki danego ucznia (po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej oraz na podstawie decyzji poradni psychologiczno–pedagogicznej) –
zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) organizowanie w szkole pomocy psychologiczno–pedagogicznej – zgodnie z zapisami
Regulaminu Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej;
12) zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza;
13) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
14) przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;
15) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
16) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
17) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
18) wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po
uprzednim uzgodnieniu warunków działalności i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej;
19) udzielanie nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia – zgodnie z odrębnymi przepisami;
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20) kierowanie nauczyciela (z inicjatywy własnej lub zainteresowanego nauczyciela) na badania
przed komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia;
21) może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w okresie ferii – czasie nie dłuższym niż 7 dni
następujących czynności:
a) przeprowadzenia egzaminów,
b) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
c) opracowaniem

szkolnego

zestawu

programów

oraz

uczestniczenia

w

doskonaleniu

zawodowym w określonej formie.
22) może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie
karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu
na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania
obowiązków;
23) w razie podejrzeń o posiadanie lub używanie w szkole środków odurzających ma prawo wezwać
odpowiednie organy (np.: Policję) w celu interwencji;
24) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustalanie zawodów, w których kształci szkoła,
po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności
z potrzebami rynku pracy;
25) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
26) wprowadza regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli;
27) dokonuje oceny pracy nauczycieli.
3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i innych pracowników.
4. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
5. W wykonaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 6
pkt 1.
§8.1. W szkole są utworzone następujące stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor – w szkole w Bolechowie i w szkole w Murowanej Goślinie;
2) Kierownik szkolenia praktycznego;
3) Główny księgowy;
4) Sekretarz szkoły.
2. Zakres zadań i kompetencji dla stanowisk kierowniczych, o którym mowa w §8 ust.1
opracowuje Dyrektor Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze
w szkole.
4. Powierzenia funkcji, o których mowa w ust. 1. pkt 1, 2 - na czas nie dłuższy niż okres własnego
powierzenia - i odwołania z nich, dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu

str. 15

prowadzącego i Rady Pedagogicznej, w pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy
o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy.
5. Osoby, którym powierzono te stanowiska, wykonują zadania zgodnie z ustalonym podziałem
kompetencji, zakresem obowiązków i uprawnieniami nadanymi przez Dyrektora Szkoły.
Rozdział 3.

Rada Pedagogiczna

§9.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w Bolechowie realizującym
zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły
oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.
2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami
prawa oraz niniejszym statutem.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły, jako jej przewodniczący, i wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Bolechowie.
4. W ciągu roku szkolnego organizowane są co najmniej cztery posiedzenia Rady Pedagogicznej:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) okresowe/semestralne (dwa),
c) po zakończeniu zajęć szkolnych.
5. Inicjatywa organizowania posiedzeń Rady Pedagogicznej należy do:
a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
b) organu prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego,
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, złożony do przewodniczącego rady
co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
7. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady
usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Zespołu Szkół w Bolechowie;
2) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów i podręczników;
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów
przez Radę Rodziców;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
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7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
zespołem przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu Szkół w Bolechowie albo jego zmian.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w zespole.
11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu Szkół w Bolechowie, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Bolechowie;
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
12. Członkowie

Rady

Pedagogicznej

są

zobowiązani

do

nieujawniania

poruszanych

na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników zespołu.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy jej członków.
14. Zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Bolechowie są protokołowane.
§10.1. W szkole działają stałe komisje i zespoły Rady Pedagogicznej:
2. Działają następujące stałe zespoły przedmiotowe:
1) humanistyczny;
2) matematyczno-przyrodniczy;
3) językowy;
4) sportowo-obronny;
5) zawodowy.
3. Zadaniem stałych zespołów przedmiotowych jest:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji
w sprawie wyboru programów nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania
wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia;
5) opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich i innowacyjnych.
4. Działają zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale, w skład których wchodzą:
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1) wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu;
2) nauczyciele uczący w danym oddziale.
5. Zadaniem zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale jest w szczególności:
1) ustalenie zastawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w razie
potrzeby;
2) ustalenie wspólnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
6. Dyrektor Szkoły w razie potrzeby powołuje zespoły doraźne.
Rozdział 4.

Samorząd Uczniowski

§11. 1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie Zespołu
Szkół w Bolechowie.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi
w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści
obraźliwych dla czytelników;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu.
6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie
decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 10.
Rozdział 5.

Rada Rodziców

§12. 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół
w Bolechowie.
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2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
Zespołu Szkół w Bolechowie, o którym mowa w § 5;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Zespołu Szkół w Bolechowie;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół w Bolechowie Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne
upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
Rozdział 6.

Zasady współdziałania organów Zespołu Szkół w Bolechowie oraz sposób

rozwiązywania sporów między nimi
§13.1. Współdziałanie organów Zespołu Szkół w Bolechowie ma na celu stworzenie jak
najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone
do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji
konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając
kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację
tzn. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej
zebraniu.
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6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków
obowiązującą w szkole.
7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia
każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
8. Wszelkie spory pomiędzy organami Zespołu Szkół w Bolechowie rozstrzygane są wewnątrz
zespołu, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.
§14.1. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą
Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy
do Dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Szkoły informuje na piśmie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
DZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE
Rozdział 1.

Ogólne zasady funkcjonowania Zespołu Szkół w Bolechowie

§15.1. Zespół Szkół w Bolechowie jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć
edukacyjnych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolny określają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Podstawą organizacji pracy Zespołu Szkół w Bolechowie w danym roku szkolnym jest:
1) arkusz organizacyjny;
2) plan pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły;
3) tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli i uczniów.
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
4. Struktura organizacyjna Zespołu Szkół w Bolechowie obejmuje oddziały I–III w Liceum, Szkole
Branżowej i Liceum dla Dorosłych oraz oddziały I-IV w Technikum.
5. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 41-44.
6. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy w Liceum, Technikum i Szkole Branżowej, a na dwa
semestry w Liceum dla Dorosłych. Czas trwania okresu/semestru określa plan pracy szkoły
na dany rok szkolny.
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
8. Dla realizacji zadań statutowych Zespół Szkół w Bolechowie zapewnia:
1) sale klasowe;
2) pracownie przedmiotowe;
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3) bibliotekę;
4) salę gimnastyczną;
5) gabinet pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego;
6) pomieszczenia administracyjne oraz inne niezbędne dla realizacji swych celów.
9. Zajęcia w Zespole Szkół w Bolechowie prowadzone są:
1) w systemie oddziałowo – lekcyjnym;
2) w oddziałach;
3) w zespołach międzyoddziałowych;
4) w strukturach ponadoddziałowych;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w układzie zajęć pozalekcyjnych.
10. Organizacja procesu kształcenia jest zgodna z planem dydaktycznym i wychowawczym
Zespołu Szkół w Bolechowie w danym roku szkolnym.
11. W Liceum dla Dorosłych kształci się w zaocznej formie:
1) konsultacji zbiorowych dla słuchaczy, które odbywają się w soboty i niedziele w liczbie
wynikającej z planu nauczania;
2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze

20 % ogólnej

liczby godzin zajęć w semestrze.
12. Słuchaczowi Liceum dla Dorosłych wystawia się indeks, dokumentujący przebieg nauki.
§16.1. Dyrektor Szkoły w każdym roku szkolnym opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół
w Bolechowie, uwzględniający ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających
nauczycieli.
2. Dyrektor Szkoły na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego z uwzględnieniem
danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego
podjętych w innym trybie.
3. Organizacja roku szkolnego zawiera:
1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze;
2) przydział wychowawców do oddziałów;
3) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych;
4) organizację kształcenia zawodowego;
5) czas pracy biblioteki;
6) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i szkolnego doradcy zawodowego;
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7) organizację pracy pracowników administracji i obsługi.
4. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół w Bolechowie zatwierdza organ prowadzący do 29 maja,
po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Na podstawie arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład
zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny
pracy.
6. Dyrektor Szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół
w Bolechowie, o którym mowa w ust. 1, i przekazuje je organowi prowadzącemu. Zmiany
wdrażane są przez Dyrektora Szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
7. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły,
ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w liczbie:
1) 6 dni dla Szkoły Branżowej;
2) 10 dni dla Technikum i Liceum.
8. Zaproponowane przez Dyrektora Szkoły dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
zostają zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski
i podane do ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku.
9. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego
i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25
uczniów i więcej (z tymże liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej) oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś zajęcia
fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26 osobowych.
§17.1. Zespół Szkół w Bolechowie przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli
na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
3. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.
§18. W Zespole Szkół w Bolechowie mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§19.1. W Zespole Szkół w Bolechowie organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi
przepisami.
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2. Oświadczenie w formie pisemnej, składa się wraz z wnioskiem o przyjęcie do Zespołu Szkół
w Bolechowie w odpowiednich sekretariatach.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,
może jednak zostać zmienione.
§20.1. W Zespole Szkół w Bolechowie organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające
potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.
2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1, prowadzone są przez nauczycieli z środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej
lub z innych środków pozyskanych przez Zespół Szkół w Bolechowie.
3. Na początku roku szkolnego, Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną opracowują
propozycję zajęć pozalekcyjnych.
4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć
oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć
pozalekcyjnych i przedstawienia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
6. Zajęcia

prowadzone

z

funduszy

Unii

Europejskiej

lub

z

innych

odnotowywane

są w dziennikach zajęć innych.
7. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i organizację
zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy
przez Dyrektora Szkoły .
Rozdział 2.

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

§21.1. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności
od potrzeb programowych i zadań szkoły.
2. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu.
3. Możliwe jest porozumiewanie się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
4. Spotkania zespołów są protokołowane.
5. Zadaniem zespołów jest:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji
w sprawie wyboru programów nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników
nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego;
4) współdziałanie

w

organizowaniu

pracowni

przedmiotowych,

a

także

w

uzupełnianiu

ich wyposażenia;
5) opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich i innowacyjnych;
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6) ustalenie zastawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w razie
potrzeby;
7) ustalenie wspólnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
6. Dyrektor Szkoły w razie potrzeby powołuje zespoły doraźne.
Rozdział 3.

Organizacja kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej

§22.1. Nauka w Szkole Branżowej, o której mowa w §1, pkt 1, ust. 3 odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach.
2. Nauka w Szkole Branżowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3. Kształcenie w Szkole Branżowej opiera się na ramowym planie nauczania dla publicznych
szkół wprowadzonym Rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2017 r.
4. Praktyczna nauka zawodu dla oddziałów I Szkoły Branżowej i Technikum prowadzona jest
w zakładach pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu.
5. Praktyczna nauka zawodu dla oddziałów II - III Zasadniczej Szkoły Zawodowej i oddziałów
II – IV Technikum prowadzona jest w zakładach pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
6. W Szkole Branżowej, w uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne
w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek
organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów
kształcenia

praktycznego,

ośrodków

dokształcania

i

doskonalenia

zawodowego,

u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników
tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Branżową a daną jednostką.
7. Szkoła Branżowa może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów,
w tym dla młodocianych pracowników, zwiększające szansę ich zatrudnienia, organizowane
za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami,
placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia
zawodowego.
8. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Szkole Branżowej odbywa się na kursach trwających
miesiąc.
9. Kształcenie klas patronackich firmy SOLARIS BUS & COACH S. A. odbywa się w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu.
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10. W Szkole Branżowej młodzież kształci się w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie,
zgodnym z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwiający uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku
uzyskania dyplomów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie oraz posiadanie wykształcenia zasadniczego branżowego – przeprowadzany
jest zgodnie z:
1) Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2) Rozporządzeniem MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
12. Szkoła Branżowa może organizować:
1) dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego
oraz zawodowego;
2) zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników w zakresie praktycznej nauki zawodu,
przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowane na wniosek
pracodawców.
Rozdział 4.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§23.1. W Zespole Szkół w Bolechowie organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły.
2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę
zawodowego, o którym mowa w § 46, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią
uczniom

rozwijanie

świadomości

własnych

uzdolnień,

posiadanych

kompetencji

i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania
racjonalnych

decyzji

oraz

uświadomienie

konsekwencji

dokonywanych

wyborów.

Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację
oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami.
4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się
przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych
zakładów i instytucji.
5. W celu realizacji zadań doradztwa zawodowego Zespół Szkół w Bolechowie podejmuje
współpracę z instytucjami wspierającymi działania szkoły w tym zakresie: Centrum Informacji
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Zawodowej, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia, Centrum Edukacji
i Pracy, Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Rozdział 5.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów

§24.1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym są:
1) stypendia Rady Powiatu;
2) stypendia Prezesa Rady Ministrów;
3) stypendia za osiągnięcia sportowe;
4) stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
4. Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów określają odrębne przepisy.
§25.1. W Zespole Szkół w Bolechowie każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
2. Pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

udzielana

uczniowi

polega

na

rozpoznawaniu

i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu
jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Zespole Szkół w Bolechowie, udzielają
nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej
„specjalistami”.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Zespole Szkół w Bolechowie rodzicom
uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów

wychowawczych

i dydaktycznych

oraz

rozwijaniu

ich

umiejętności

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami
uczniów,

poradniami

psychologiczno-pedagogicznym

i

specjalistycznym,

placówkami

doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym
zakresie.
8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący
w Zespole Szkół w Bolechowie.
9. W Zespole Szkół w Bolechowie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
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uczniów, socjoterapeutycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
ucznia w szkole.
10. W

szkole

pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

jest

udzielana

rodzicom

uczniów

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne
przepisy.
§26.1. Do Zespołu Szkół w Bolechowie, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Uczniowi

objętemu

kształceniem

specjalnym

dostosowuje

się

program

nauczania

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 33).
§27.1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się go indywidualnym nauczaniem.
2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego i jest
udzielane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice lub pełnoletni uczeń składają do Dyrektora Szkoły
wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia
indywidualnym nauczaniem.
4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie
indywidualnego nauczania.
5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych
w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania,
może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia
oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej i musi zawierać on
uzasadnienie.
10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem Dyrektor Szkoły umożliwia udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych
oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
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§28. Zespół Szkół w Bolechowie, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów
oraz w przypadku trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Rozdział 6.

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół

w Bolechowie
§29.1. Zespół Szkół w Bolechowie podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 4).
2. W Zespole Szkół w Bolechowie obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie
z którą co roku do 30 listopada przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.
3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek na początku roku szkolnego zapoznać uczniów
z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w Zespole Szkół w Bolechowie.
4. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, Dyrektor
Szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji.
5. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących
w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej
i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren
Zespołu Szkół w Bolechowie objęty jest nadzorem kamer CCTV.
7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia
zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia
o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie służby.
8. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
9. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody
elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia, itp.
10. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są
zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba
o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy
zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach
uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie
nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
11. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym
regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i boiska szkolnego.
12. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się
z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
§30.1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów i oznaczenia
obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku elektronicznym.
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2. Zespół Szkół w Bolechowie nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej
terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki
realizowanej w danym dniu.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;
2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia – za uczniów
przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi;
3) nauczyciel bibliotekarz - za uczniów przebywających pod jego opieką.
4. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich
zakończeniem w danym dniu, wychowawca (a pod jego nieobecność pedagog szkolny,
wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły) może:
1) na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia zwolnić go z zajęć na warunkach
określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
ponoszą rodzice; w sytuacjach nagłych prośba może być skierowana za pomocą dziennika
elektronicznego;
2) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe
samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:
a) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach ucznia i postępować zgodnie
z poczynionymi ustaleniami,
b) uczeń pełnoletni może sam opuścić szkołę.
5. Odpowiedzialność Zespołu Szkół w Bolechowie za bezpieczeństwo uczniów kończy się
w chwili wyjścia z budynku szkoły do domu.
6. Każdy uczeń na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie jest objęty dozorem nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach
sportowych i innych, uregulowane są regulaminem wewnętrznym.
8. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły i odbywa się za jego zgodą.
9. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada
nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym Dyrektor Szkoły powierzył opiekę nad
uczniami.
10. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy.
Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego,
powiadomienia Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.
11. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach:
przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie
w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
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12. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom upoważnieni pracownicy szkoły mają obowiązek
kontrolowania osób wchodzących na teren placówki.
13. Uczeń nie może samodzielnie opuścić terenu Zespołu Szkół w Bolechowie w czasie trwania
jego planowanych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej.
14. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie
znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie
zawiadamia Dyrektora Szkoły (wicedyrektora lub Kierownika szkolenia praktycznego), który
w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.
15. Uczniowie pozostawiający rowery i inne środki transportu przy budynku szkoły, zobowiązani
są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą, tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła
nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży
Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję.
16. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
17. Zespół Szkół w Bolechowie pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając
Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela
podejmuje Rada Rodziców.
§31.1. W Zespole Szkół w Bolechowie wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym
na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.
2. Rejestr i podgląd kamer znajdują się w wybranych pomieszczeniach Zespołu Szkół
w Bolechowie.
Rozdział 7.

Organizacja biblioteki szkolnej

§32.1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu Szkół w Bolechowie, doskonalenia warunków
pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz
wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Bolechowie
oraz rodzice uczniów.
3. Zbiory biblioteczne znajdują się w każdym z budynków Zespołu Szkół w Bolechowie.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki (wypożyczalni, czytelni, ICIM) reguluje
regulamin biblioteki.
5. W skład biblioteki wchodzą:
1) wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia
użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;
2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom
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korzystanie z łącza internetowego.
§33.1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez Dyrektora Szkoły i dostosowywane
do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.
2. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami
dydaktyczno-wychowawczymi Zespołu Szkół w Bolechowie;
2) gromadzenie

opracowywanie

i

udostępnianie

podręczników,

materiałów

edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych;
3) tworzenie

warunków

do

poszukiwania,

porządkowania

i

wykorzystywania

informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych;
9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.
§34. 1. Biblioteka współpracuje z:
1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania
i

rozwijania

zainteresowań

czytelniczych,

pogłębiania

i

wyrabiania nawyku

czytania

i samokształcenia;
2) nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów
dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych
przedsięwzięć;
3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania
i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie,
literaturze pedagogicznej;
5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany
doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;
6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.
2. Współpraca z uczniami w zakresie:
a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki i odpowiedzialności za jej
użytkowanie,
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c) poradnictwa w wyborach czytelniczych,
d) pomocy uczniom przygotowujących się do konkursów, egzaminów.
3. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie:
a) udostępniania zbiorów,
b) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów,
d) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,
e) prowadzenia edukacji czytelniczej i informacyjnej,
f) konsultowania zakupu pomocy dydaktycznych.
4. Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) udostępniania zbiorów,
b) doradztwa w doborze lektury.
5. Współpraca innymi bibliotekami w zakresie:
a) promowania ich zasobów,
b) współorganizowania imprez czytelniczych ,
c) uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie.
6. Praca organizacyjno – techniczna nauczyciela bibliotekarza:
a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d) konserwacji zbiorów,
e) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
f) organizacji udostępniania zbiorów,
g) projektowania wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,
h) planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,
i) udziału w kontroli zbiorów (skontrum),
j) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie
katalogu komputerowego).
Rozdział 8.

Działalność innowacyjna Zespołu Szkół w Bolechowie

§35.1. Zespół Szkół w Bolechowie z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwane
dalej „innowacjami”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające
na celu poprawę jakości pracy szkoły.
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
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4. Dyrektor Szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, Dyrektor Szkoły zwraca się
o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
6. Innowacja, o której mowa w ust. 5, może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ
prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
9. Autorzy (autor) zapoznają Radę Pedagogiczną z proponowaną innowacją.
10. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po
uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii Rady Pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w Zespole Szkół
w Bolechowie, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
11. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia
ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.
Rozdział 9.

Organizacja wolontariatu w Zespole Szkół w Bolechowie

§36.1. Zespół Szkół w Bolechowie zapoznaje uczniów z ideą wolontariatu i ją propaguje.
2. Zespół Szkół w Bolechowie uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
innych istot żywych oraz uwrażliwia na niesienie pomocy ludziom i zwierzętom.
3. Szczegółowe warunki organizowania wolontariatu w Zespole Szkół w Bolechowie określają
odrębne przepisy.
Rozdział 10. Współpraca Zespołu Szkół w Bolechowie z rodzicami
§37.1. Zespół Szkół w Bolechowie współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów według wcześniej przedstawionego harmonogramu;
2) prowadzenie konsultacji dla rodziców, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację
na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy
z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych;
4) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu Szkół
w Bolechowie;
5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i Zespołu Szkół w Bolechowie;
6) udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych
i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
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7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla
innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz
pozycji ekonomicznej;
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4) znajomości programu wychowawczo - profilaktycznego Zespołu Szkół w Bolechowie;
5) pełnej znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale oraz
Zespole Szkół w Bolechowie;
6) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów w nauce i przyczyn trudności;
7) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
8) wyrażenie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – opinii na temat pracy
szkoły;
9) zapoznania się z obowiązującymi w Zespole Szkół w Bolechowie dokumentami w szczególności
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami
wewnątrzszkolnego oceniania, statutem Zespołu Szkół w Bolechowie i innymi dokumentami
mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
10) wpływania na politykę oświatową realizowaną w Zespole Szkół w Bolechowie przez ich dzieci
za pośrednictwem Rady Rodziców;
11) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
12) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie;
13) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia,
etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
3. Rodzice mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. domu
i szkoły) celów edukacyjnych;
5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki
skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
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9) bieżącego monitorowania postępów dziecka w nauce, uwag dotyczących jego zachowania oraz
frekwencji na zajęciach, a także zaznajamianie się z proponowanymi i ostatecznymi ocenami
śródrocznymi, rocznymi, końcowymi poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego.
4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o:
1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
2) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
3) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
4) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
5. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku
szkolnego oraz harmonogram spotkań.
6. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub
na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym
nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania Dyrektora
Szkoły.
7. Zebrania oddziałów są protokołowane w dzienniku elektronicznym.
8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę
e-mailową lub dziennik elektroniczny.
§38. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół Szkół w Bolechowie informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE

Rozdział 1.

Nauczyciele Zespołu Szkół w Bolechowie

§39.1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności
osobistej ucznia.
2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.
3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim Dyrektor
Szkoły.
4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Rozdział 2.

Prawa i obowiązki nauczycieli

§40.1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:
1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
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2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród
uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
3) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego
programu nauczania;
4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych;
6) pomocy ze strony Dyrektora Szkoły i innych osób z kadry kierowniczej w sprawach związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:
1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;
2) angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły;
3) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
wykonywanych zadań organizacyjnych;
4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną
i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
6) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju;
7) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
8) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
9) zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
10) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne,
celem pobudzenia ich aktywności;
11) ustalanie

wymagań

edukacyjnych,

precyzyjnie ich

określanie

i

dostosowywanie

do

indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
12) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania
egzaminów;
13) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
14) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
15) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
16) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w Zespole Szkół
w Bolechowie;
17) rozpoznawanie problemów

wychowawczych

i psychologiczno-pedagogicznych

uczniów

i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;
18) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
19) chronienie danych osobowych swoich uczniów;
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20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami
Dyrektora Szkoły.
3. Nauczyciel jest obowiązany:
1) sprawować opiekę nad uczniami w Zespole Szkół w Bolechowie podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
3) brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
4) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej;
5) systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom
bezpieczeństwo;
6) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie
metod i form pracy z uczniem;
7) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Zespole Szkół w Bolechowie;
8) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez Dyrektora Szkoły;
9) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się wymaganym
egzaminom sprawdzającym;
10) przestrzegać w Zespole Szkół w Bolechowie zasad współżycia społecznego;
11) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
12) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim
i stosować się do wskazań lekarskich;
13) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu
życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się
w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
14) współdziałać, z Dyrektorem Szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozdział 3.

Wychowawca oddziału

§41.1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni
odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
3. Funkcję wychowawcy oddziału Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą
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szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.
4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, ponieważ
jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu
wszelkich kwestii spornych.
5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu Szkół w Bolechowie.
§42.1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny i emocjonalny;
2) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia
odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
3) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb
wychowawczo-opiekuńczych;
4) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
5) poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach
na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
6) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora Szkoły;
7) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
8) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
9) dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego
oddziału.
2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z Dyrektorem Szkoły,
pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów uczących
w danym oddziale i rodzicami uczniów.
§43. Wychowawca oddziału ma prawo:
1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie
je wykorzystać w procesie wychowawczym;
2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych
(wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc;
4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.
§44. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe
wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw
szkolnych, itp.;
2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej, w tym jej
aktualizowanie;
3) kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;

str. 38

4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz
o ewentualnych zagrożeniach;
5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku
i dyscypliny pracy;
6) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły, dotyczących jego wychowanków;
7) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział
w wycieczkach,

imprezach

i

spotkaniach

organizowanych

poza

szkołą;

nadzorowanie

przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.
Rozdział 4.

Nauczyciele specjaliści

§45. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy:
1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych;
3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów
wychowawczych i rodzinnych;
5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez ośrodki
pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące
pomoc społeczną;
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem
rozwojowym uczniów;
9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej;
12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań
wychowawczych nauczycieli.
§46. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz
zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
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2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie

działalności

informacyjno-doradczej

prowadzonej

przez

Zespół

Szkół

w Bolechowie;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie

nauczycieli,

wychowawców

i

innych

specjalistów

w

udzielaniu

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.
§47. Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują w każdym roku szkolnym plan swojej pracy
i przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.
Rozdział 5.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

§48. 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) Udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji poprzez:
a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów i różnych źródeł informacji tj. lektury
podstawowe i uzupełniające, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, wydawnictwa
informacyjne, albumowe, wydawnictwa z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki i inne
wynikające z potrzeb realizacji przedmiotów nauczania,
b) pomoc w poszukiwaniu źródeł informacji i doborze literatury,
c) udzielanie porad bibliograficznych,
d) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:
a) realizowanie różnych form przysposobienia czytelniczego i informacyjnego (zajęcia grupowe,
poradnictwo indywidualne, spotkania autorskie, targi książki, akcje promujące czytelnictwo),
b) przysposabianie uczniów do krytycznego korzystania z różnych mediów jako źródeł informacji
przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów,
c) wskazywanie wartościowych źródeł informacji,
d) systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki,
e) wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli poprzez wybór i gromadzenie
materiałów wspomagających prace nauczycieli,
f) poszerzanie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji (wideoteka, płytoteka),
g) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury
czytelniczej poprzez poradnictwo w doborze lektury, udział w spotkaniach autorskich, targach
książki, promowanie nowości wydawniczych,
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h) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych
i informacyjnych poprzez udzielanie porad, informacji, promocji księgozbioru pozalekturowego
i nowości czytelniczych,
i) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji
pomocnych w przezwyciężaniu trudności,
j) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji
wykraczających poza program nauczania,
k) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem
różnorodnych źródeł informacji,
l) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,
m) przysposabianie uczniów do korzystania ze zbiorów innych bibliotek.
3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u nich nawyku czytania i uczenia się poprzez:
a) prowadzenie różnych form edukacji czytelniczej (konkursy, wystawki, akcje),
b) indywidualne doradztwo w doborze lektury,
c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (promocja nowości czytelniczych),
d) diagnozowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
e) wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
f) organizowanie koła miłośników biblioteki.
4) Organizowanie różnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów poprzez:
a) udział w działaniach wolontariatu i akcjach charytatywnych,
b) prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i społecznej (wyjazdy na warsztaty, pogadanki,
wystawy, udział w kampaniach),
c) informowanie o wydarzeniach kulturalnych (lokalnych, regionalnych) i kampaniach
społecznych (lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich),
d) organizowanie konkursów czytelniczych, fotograficznych,
e) aktywny udział w imprezach organizowanych przez lokalne placówki kulturalne.
5) Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką,
d) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
e) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry
ubytków, ewidencję wypożyczeń,
f) doskonali warsztat pracy.
6) Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki (wypożyczalni, czytelni, ICIM) reguluje
regulamin biblioteki.
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Rozdział 6.

Pracownicy obsługi i administracji

§49.1. W Zespole Szkół w Bolechowie zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu Szkół
w Bolechowie, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia
w czystości

i

porządku.

Pracownicy

obsługi

oraz

administracji

są

pracownikami

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych.
2 Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi
oraz współpracownikami;
7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego
nie zabrania;
8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.
4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe
zadania ustala Dyrektor Szkoły.
5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków
na zajmowanym stanowisku.
6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
DZIAŁ VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
Rozdział 1.

Zasady i sposób oceniania

§50.1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia/słuchacza;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia/słuchacza ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli
poziomu oraz postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do:
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1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w Zespole Szkół w Bolechowie programów
nauczania;
2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych Zespole Szkół w Bolechowie programów nauczania;
3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Zespole Szkół w Bolechowie
programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§51.1. Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) śródroczne;
3) roczne;
4) końcowe;
5) semestralne w Liceum dla Dorosłych.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/słuchacza.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi/słuchaczowi informację, która
odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja
zwrotna przekazywana uczniowi/słuchaczowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter
motywujący ucznia/słuchacza do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno
wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia/słuchacza.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik
do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia/słuchacza, jest udostępniania do wglądu
uczniowi lub jego rodzicom/słuchaczowi. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca
oddziału, wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły.
5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 4, szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.
§52. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia/słuchacza, przekazywanie
uczniowi/słuchaczowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu
w uczeniu się.
§53.1.

Nauczyciele

na

początku

każdego

roku

szkolnego

informują

uczniów

oraz

ich rodziców/słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia/słuchacza poszczególnych
śródrocznych

i rocznych

ocen

klasyfikacyjnych

z zajęć

edukacyjnych,

wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów/słuchaczy;
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych.
2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:
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1) indywidualizowanie pracy z uczniem;
2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych z prowadzonego przez siebie
przedmiotu;
4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;
5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się,
że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;
7) na 10 dni przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego
rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu
poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego;
8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii:
nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia;
2) przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców
o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpisanie jej
do dziennika elektronicznego;
3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania
i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
5. Do zadań Dyrektora Szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności:
1) zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były
zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;
2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii;
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3) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub
informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
4) zwalnianie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego,
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
6. Do zadań Rady Pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności;
3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia,
wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia
są realizowane w klasie programowo wyższej;
4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.
§54. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§55.1. Bieżące ocenianie odbywa się systemem stopni szkolnych lub systemem punktowym
zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
2. Bieżące ocenianie oraz śródroczne, roczne i końcowe klasyfikowanie odbywa się
w następującej skali:
Nazwa oceny

Ocena wyrażona cyfrą

Procenty

celujący

6

96-100%

bardzo dobry

5

85-95%

dobry

4

70-84%

dostateczny

3

55-69%

dopuszczający

2

40-54%

niedostateczny

1

0-39%
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3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/słuchacze mają do wglądu
u nauczycieli.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie
i odnotować ten fakt w dzienniku elektronicznym.
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego,
jednego języka obcego, informatyki lub technologii informacyjnej na okres określony w opinii
wydanej przez lekarza.
6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z ww. zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 2.
§56.1. Ustala się następujące kryteria oceniania wewnątrzszkolnego:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny celującej, czyli opanował
wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, prezentuje swobodnie
swoje uzasadnione poglądy, umiejętnie posługuje się obszerną wiedzą z danego zagadnienia
zgodnie z podstawą programową i realizowanym programem nauczania, wykazuje się
oryginalnością ujęcia tematu,
b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, jest bardzo aktywny na lekcjach,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania
nietypowe,
d) posiada wysoki, ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne
w wybranej

dyscyplinie

sportu,

znaczące

osiągnięcia

indywidualne

lub

zespołowe

w międzyszkolnych zawodach sportowych.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w typowych sytuacjach,
c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym
przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi
ustnych i pisemnych.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej,
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b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne i praktyczne,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej
dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne
usterki stylistyczne.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej, opanował
wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym
wymagań podstawowych określonych przez nauczyciela dla oceny dostatecznej,
b) rozwiązuje niekiedy z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim
stopniu trudności,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja
i klarowność wypowiedzi.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dopuszczającej,
b) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach
podstawowych ustalonych przez nauczyciela, ale braki te nie przekraczają możliwości
uzyskania przez ucznia/słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki,
c) rozwiązuje niekiedy z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności,
d) posiada

nieporadny

styl

wypowiedzi,

ubogie

słownictwo,

liczne

błędy,

trudności

w formułowaniu myśli.
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej,
b) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu,
c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet
przy pomocy nauczyciela,
d) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
2. Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim realizują podstawę programową identyczną
jak pozostali uczniowie. Dostosowuje się tylko metody pracy i wymagania do ich
indywidualnych możliwości. Ustala się następujące kryteria oceniania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania,
b) stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych,
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c) potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,
d) wyszukuje samodzielnie materiały na dany temat,
e) odróżnia rzeczywistość realną od fikcji,
f) odnosi sukcesy w konkursach artystycznych lub sportowych,
g) podejmuje próby samodzielnego formułowania własnych sądów i opinii na określony temat.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zdecydowaną większość materiału programowego,
b) zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia reguły,
c) potrafi samodzielnie korzystać z poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,
d) umie samodzielnie wykonywać typowe zadania, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela,
e) próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania,
f) samodzielnie czyta i rozumie polecenia.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programu nauczania przewidziane dla danej klasy,
b) zna większość definicji, faktów, reguł,
c) umie korzystać ze źródeł poza podręcznikowych przy pomocy nauczyciela,
d) potrafi częściowo zastosować znane reguły i zasady w praktyce,
e) bez pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania i polecenia.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował większość podstawowych treści programu nauczania,
b) potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać w praktyce poznane reguły i zasady,
c) wykonuje samodzielnie zadania po przeczytaniu polecenia przez nauczyciela.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) w minimalnym stopniu opanował podstawowe treści programowe,
b) wykonuje typowe zadania tylko przy pomocy nauczyciela,
c) nie zna języka przedmiotu,
d) nie odróżnia fikcji od rzeczywistości.
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował treści programowych,
b) nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać bardzo prostych zadań,
c) braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauki.
§57.1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane
systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości
i umiejętności z danego przedmiotu.
§58.1. W Zespole Szkół w Bolechowie ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności:
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1) Formy ustne:
a) odpowiedzi (obejmują 3 ostatnie tematy lekcji),
b) dialogi, opisy, opowiadania, streszczenia, recytacje,
c) wypowiedzi w klasie (aktywność).
2) Formy pisemne:
a) praca klasowa (obejmuje zakres całego działu i trwa do 2 godzin lekcyjnych),
b) sprawdzian, test (obejmują grupę tematyczną i trwają do 1 godziny lekcyjnej),
c) kartkówki (obejmują zakres 3 ostatnich lekcji i trwają do 15 min),
d) dyktanda,
e) zadania domowe,
f) prace dodatkowe,
g) referaty,
h) własna twórczość.
3) Formy praktyczne, sprawnościowe, doświadczalne.
2. Form pisemnych, o których mowa ust. 1. pkt 2 a) i b), dotyczą następujące warunki:
1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania ww. form i zapisania ich w dzienniku
elektronicznym (w zakładce „terminarz”) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna z ww. form, a w tygodniu cztery;
3) ww. formy powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni od daty ich napisania przez
uczniów i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego,
z upływem sierpnia są niszczone.
3. Nie ogranicza się liczby form ustnych, pisemnych wymienionych w ust. 1 pkt 2 c) - h) oraz
praktycznych, sprawnościowych i doświadczalnych w ciągu dnia i tygodnia.
4. Dopuszcza się specyficzne dla danego przedmiotu formy oceniania, szczególnie z wychowania
fizycznego, gdzie brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Jeżeli uczeń jest nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie lub teście z przyczyn
usprawiedliwionych, to może je zaliczyć w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem,
jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku
nieobecności w uzgodnionym terminie, zaliczenie odbywa się na najbliższych zajęciach.
6. Jeśli uczeń jest nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych, zalicza daną formę w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela.
7. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela
przedmiotu na początku roku szkolnego. Uczeń może wybrać jedną ocenę w semestrze,
która w wyniku poprawy nie będzie uśredniona.
8. W przypadkach losowych uczeń może być oceniany według indywidualnych kryteriów.
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Rozdział 2.

Klasyfikowanie i promowanie uczniów

§59.1. Klasyfikacja śródroczna polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
2) podsumowaniu zachowania ucznia;
3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;
4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania.
2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena śródroczna winna być poprawiona w drugim
semestrze

na

zasadach

zaproponowanych

przez

prowadzącego

zajęcia,

zawartych

w przedmiotowych zasadach oceniania.
§60.1. Klasyfikacja roczna polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;
2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;
3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
4) ustaleniu oceny rocznej zachowania.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Zespołu Szkół w Bolechowie.
4. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach
i stanowić podstawę jego promocji.
5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne
wyższe od stopnia niedostatecznego.
6. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, o którym mowa w § 72. Jeśli
w wyniku egzaminu lub egzaminów poprawkowych uczeń uzyskał ocenę lub oceny wyższe
od oceny niedostatecznej - otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
7. Uczeń i jego rodzice są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nie później
niż 10 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną w formie elektronicznej.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.
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9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 5 i 6 lub nie jest klasyfikowany,
nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
§61. 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio
w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu

na

niepełnosprawność

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
§62.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Na

pisemną

prośbę ucznia

lub

rodziców ucznia

nieklasyfikowanego

z przyczyn

usprawiedliwionych, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, wyznacza
w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami egzamin klasyfikacyjny z materiału
programowego zrealizowanego w danym semestrze.
3. Na

pisemną

prośbę ucznia

lub

rodziców ucznia

nieklasyfikowanego

z przyczyn

nieusprawiedliwionych egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony wyłącznie za zgodą
Rady Pedagogicznej, wyrażoną uchwałą. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody
na egzamin klasyfikacyjny w powyższej sytuacji, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów
szkoły.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna, uwzględniając indywidualną
sytuację ucznia.
5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu określa obowiązujące wymagania edukacyjne.
6. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice i uczeń są zawiadomieni przez wychowawcę
za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
§63.1. Uczeń kończy Zespół Szkół w Bolechowie, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz praktyk zawodowych pozytywne
końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie i uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.
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§64.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
klasyfikacyjną

zachowania,

otrzymuje

promocję

do

klasy

programowo

wyższej

z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej
4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§65.1. Uczeń kończy Zespół Szkół w Bolechowie z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej

uzyskał

z obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

średnią

końcowych

ocen

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
Rozdział 3.

Zasady oceniania zachowania uczniów

§66.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
§67.1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z poszczególnych przedmiotów
nauczania.
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania.
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3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii: ocenianego ucznia,
uczniów danego oddziału i nauczycieli uczących w danym oddziale;
4. Ocena zachowania jest zatwierdzana przez Radę Pedagogiczną i jest ostateczna.
5. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
6. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
§68.1. Zachowanie ucznia oceniane jest wg następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2. Ustala się następującą ilość punktów dla ocen zachowania:

ocena z zachowania:

liczba punktów:

wzorowe

95 i więcej

bardzo dobre

94 – 75

dobre

74 - 55

poprawne

54 – 35

nieodpowiednie

34 – 15

naganne

14 i mniej

3. Uczeń i jego rodzice są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania
nie później niż 10 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną poprzez dziennik elektroniczny.
§69.1. Ocena zachowania jest określona na podstawie liczby punktów, jakie uczeń uzyskał w ciągu
semestru, którą wpisuje się w e-dzienniku.
2. Wychowawca klasy zobowiązany jest do systematycznego notowania bilansu punktów
dodatnich i ujemnych

(np. na

ostatniej lekcji wychowawczej

każdego

miesiąca)

i odnotowywania ich w dzienniku. Nauczyciele swoje uwagi na temat uczniów wpisują
do zakładki „zachowanie” w e-dzienniku przyznając jednocześnie odpowiednią ilość punktów.
3. Ocena w klasach kończących naukę powinna uwzględniać oceny uzyskane w klasach niższych,
wychowawca może podnieść lub obniżyć ocenę.
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4. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 50 punktów. Tę liczbę punktów uczeń może
powiększyć lub pomniejszyć, otrzymując punkty dodatnie lub ujemne za różne aspekty swojej
działalności szkolnej.
5. Kryteria przyznawania punktów dodatnich i ujemnych przedstawia poniższa tabela:
1) punkty dodatnie:
a) aktywność społeczna w klasie i na rzecz szkoły (np.
wykonanie

gazetek,

przygotowanie

dbałość

uroczystości

porządkowe, organizacja

o

wystrój

klasowych
apeli,

klasy,

,

prace

uroczystości

szkolnych, praca w Samorządzie Uczniowskim, udział

1-10 pkt

w projektach pozaszkolnych i międzyszkolnych,
zawodowych , uświetnianie imprez i uroczystości
szkolnych
b) 90% - 100% obecności
c) wszystkie

godziny

10 pkt*S
usprawiedliwione,

do

trzech

spóźnień

5 pkt*S

d) udział w konkursach szkolnych (konkursy, olimpiady, udział 2pkt
zawody sportowe i inne)

finał 5 pkt

e) udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych / w
innych

lokalnych

instytucjach

i

na

szczeblu

powiatowym
f)

udział 5pkt
finał 8 pkt

udokumentowany udział w zawodach sportowych i udział 10 pkt
innych na etapie wojewódzkim

finał 15 pkt

g) udokumentowany udział w zawodach sportowych i udział 15 pkt
innych na etapie ogólnopolskim

finał 20 pkt

h) udział w wymianach międzynarodowych / wyjazd za 10 pkt podejmowanie gości
granicę
i)

15 pkt udział w zajęciach

rozwój uzdolnień i zainteresowań (aktywny udział w
różnych

formach

zajęć

pozalekcyjnych

i 3-10 pkt*S

pozaszkolnych)
j)

pomoc koleżeńska

2-5 pkt*S
jednorazowa 2pkt,

str. 54

cykliczna 5pkt
k) udokumentowana

działalność

społeczna

(pomoc jednorazowa 5 pkt,

osobom starszym, chorym ,działalność w OSP)
l)

cykliczna 10 pkt

kultura osobista ucznia (odpowiedni strój, stosunek do
pracowników szkoły i innych uczniów, kultura języka)

0-5 pkt*S

m) ocena z zachowania z zakładu pracy

0-5 pkt*S

n) ocena z zachowania z kursu

0-5 pkt*S

o) prowadzenie dziennika zajęć praktycznych

1-6 pkt*S

p) pochwały od instytucji zewnętrznych (w tym kursów
zawodowych)

10 pkt

2) punkty ujemne:
a) za każde spóźnienie na lekcję (powyżej trzech)

1 pkt*S

b) za każdą nieusprawiedliwioną godzinę

2 pkt*S

c) uwagi nauczycieli za złe zachowanie w klasie, w szkole lub na wycieczkach
itp.

(np.

używanie

elektronicznych),

telefonów

niewłaściwy

komórkowych
stosunek

do

lub

innych

kolegów,

urządzeń

nauczycieli, 1-10 pkt

pracowników szkoły (np. brak reakcji na zwracaną uwagę), brak kultury
osobistej (np. nieodpowiedni strój, wulgarny język itp.)
d) nieobowiązkowość ucznia (np. niedotrzymywanie terminów, niewykonywanie
powierzonych prac i zadań)

1-5 pkt

e) dewastacja mienia szkolnego, klasowego

1-10 pkt

f)

10 pkt

opuszczanie terenu szkoły podczas lekcji i w czasie przerw

g) palenie papierosów (również e-papierosów) (nie obowiązuje poza zajęciami
szkolnymi oraz poza terenem szkoły)
h) posiadanie, spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych na zajęciach szkolnych

10 pkt

20 pkt

i)

rozprowadzanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

40 pkt

j)

oszukiwanie (w tym ściąganie), okłamywanie nauczycieli, pracowników 5-10 pkt.
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szkoły, rodziców
k) fałszowanie dokumentacji szkolnej (w tym usprawiedliwień)

15 pkt

l)

7 pkt

nieoddanie wypożyczonych książek przed zakończeniem roku szkolnego

m) brak dzienniczka zajęć praktycznych

10 pkt

*S oznacza, że punkty dolicza się jeden raz na końcu każdego semestru.

6. Wzorowe zachowanie przyznaje się uczniowi, który uzyskał przynajmniej 95 punktów,
a ponadto:
1) kryteria zdobytych punktów dodatnich dotyczą różnych (przynajmniej trzech) sfer
aktywności ucznia w klasie, szkole i/lub w środowisku lokalnym;
2) liczba punktów ujemnych zdobytych w semestrze nie przekracza 3.
Rozdział 4.

Zasady uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania.
§70.1.Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą
o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych.
2. Prośba, o której mowa w ust. 1, musi być umotywowana, zaopiniowana przez wychowawcę
i złożona u Dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od uzyskania informacji o przewidzianej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
3. Wychowawca opiniuje pozytywnie prośbę ucznia i rodziców po zasięgnięciu pisemnej
informacji od nauczyciela przedmiotu i spełnieniu przez ucznia następujących warunków:
1) uczeń nie ma żadnej godziny nieusprawiedliwionej z danych zajęć edukacyjnych;
2) ilość godzin usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych
nie przekracza 10%;
3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych, testów i sprawdzianów oraz wykorzystał
możliwości ich poprawy;
4) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.
4. Jeśli warunki wymienione z ust. 3 nie zostały spełnione, opinia wychowawcy, a następnie
Dyrektora Szkoły jest negatywna.
5. Gdy opinia wychowawcy jest pozytywna, Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z nauczycielem
przedmiotu, ustala termin i formę poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej,
a następnie powiadamia o tym ucznia i rodziców.
6. Ustalona przez nauczyciela i Dyrektora Szkoły forma poprawy obejmuje zakres materiału
omówionego na lekcjach w drugim półroczu.
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7. Weryfikację oceny przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi nauczyciel
przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub
pokrewnego przedmiotu.
8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna,
z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 73 ust. 1.
9. Z pracy komisji sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a następnie przedstawia Dyrektorowi Szkoły.
10. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą pisemnie informuje rodziców o wynikach
postępowania weryfikacyjnego.
§71.1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły, z zaopiniowaną przez
wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny
rocznej zachowania najpóźniej na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
2. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel uczący w danej klasie;
4) pedagog lub psycholog szkolny;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
3. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:
1) aktywnie brał udział w pracach Samorządu Uczniowskiego lub klasowego;
2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji, co zostało potwierdzone opiniami
i podziękowaniami;
3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione
w ocenie zachowania;
4) ocena zachowania za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec
roku.
4. Prawo do uzyskania wyższej oceny nie przysługuje uczniowi, który często łamał chociaż jedną
z zasad panujących w szkole lub dopuścił się wykroczenia o wyjątkowej szkodliwości
społecznej.
Rozdział 5.

Egzaminy klasyfikacyjne

§72.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
1) uczniów, o których mowa w § 62;
2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
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2. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję
w składzie:
1) nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator;
2) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
3. Egzamin ma formę pisemną (trwającą do 90 minut) i ustną (3 pytania).
4. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator – wystarcza jeden zestaw pytań dla jednego ucznia.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne);
4) wynik egzaminu, ocena ustalona przez komisję.
6. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych
odpowiedziach.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz
ustaloną ocenę.
8. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie
przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może do niego przystąpić w terminie określonym
przez Dyrektora Szkoły.
9. Od ustalonej przez komisję egzaminacyjną oceny odwołanie nie przysługuje.
10. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
11. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin ten przeprowadza się dwa dni
po zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
12. Uczeń, który nie przedłoży w wyznaczonym terminie zaświadczenia o odbytych praktykach
zawodowych oraz prawidłowo prowadzonego dziennika praktyk, nie jest klasyfikowany
za miniony rok szkolny. Jeśli niezaliczenie praktyk jest spowodowane sytuacją losową, uczeń
lub opiekun zwraca się niezwłocznie pisemnie do Dyrektora Szkoły o umożliwienie odbycia
praktyk w terminie do 30 sierpnia. Dyrektor Szkoły rozpatruje wnioski indywidualnie.
Rozdział 6.

Egzamin poprawkowy

§73.1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej (zgodnie z §72. ust. 3) z wyjątkiem
egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
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2. Termin

egzaminu

poprawkowego

wyznacza

Dyrektor

Szkoły

na

końcoworocznym

klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną, określa pisemnie obowiązujące wymagania
edukacyjne do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.
4. Uczeń odbiera obowiązujące wymagania edukacyjne od nauczyciela danego przedmiotu,
a w przypadku nieobecności w szkole, po powrocie zgłasza się do sekretariatu szkoły, po odbiór
wymagań, za potwierdzeniem odbioru.
5. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
7. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) zadania ( pytania i ćwiczenia) sprawdzające;
4) ustaloną ocenę.
10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 60, ust. 8.
Rozdział 7.

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi

przepisami
§74.1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej od dnia ustalenia tej
oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor
Szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie

str. 59

pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa, przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin uzgadnia się razem z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne.
5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa,
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoły.
11. Przepisy znajdujące się w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej)
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena (semestralna) ocena zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
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13. W skład komisji weryfikującej ocenę zachowania wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog,
5) psycholog,
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza
się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i zawiera w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Rozdział 8.

Ocenianie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą

§75.1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok
szkolny z Dyrektorem Szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której
dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się
zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb
ustawy o systemie oświaty.
2. Szczegółowe warunki oceniania uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą
określają odrębne przepisy.
Rozdział 9.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Liceum dla

Dorosłych
§76.1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne
obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej
50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji oraz uzyskał z wymaganych prac
kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
2. Egzamin semestralny w formie

pisemnej, przeprowadza się na

podstawie

zadań

przygotowanych przez nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
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3. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań
przygotowanych przez nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów
zadań musi być większa od liczby słuchaczy, przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje
jeden zestaw zadań.
4. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala się
na podstawie egzaminu semestralnego, w formie pisemnej i/ lub ustnej.
5. Słuchacz Liceum dla Dorosłych może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć
edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć, w formie
pisemnej, otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.
6. Zwolnienie, o której mowa w § 75 ust. 5 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej,
zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego, w formie pisemnej.
7. Słuchacz Liceum dla Dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną
semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może przystąpić do egzaminów poprawkowych z tych zajęć.
8. Słuchacz Liceum dla Dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje
promocji na semestr programowo wyższy.
9. Słuchacz Liceum dla Dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił
do egzaminu semestralnego w terminie głównym, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, o którym mowa § 75 ust. 9, oraz egzamin
poprawkowy, o którym mowa § 75 ust. 7, przeprowadza się odpowiednio:
1) Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym, nie później jednak niż do końca
lutego;
2) Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym, nie później jednak niż do dnia
31 sierpnia.
11. Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych
zajęć

edukacyjnych,

z

których

uzyskał

poprzednio

pozytywną

semestralną

ocenę

klasyfikacyjną.
12. W przypadku zwolnienia, o którym mowa § 75 ust. 11, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona” oraz
podstawę prawna zwolnienia.
DZIAŁ VII UCZNIOWIE
Rozdział 1.

Prawa i obowiązki ucznia

§77.1. Uczeń ma prawo do:
1) wiedzy o przysługujących mu prawach;
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2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami
i procedurami obowiązującymi w Zespole Szkół w Bolechowie;
5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu
nauczania;
6) odpowiednio

zorganizowanego

procesu

nauczania,

dostosowanego

do

możliwości

psychofizycznych i predyspozycji ucznia;
7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
8) opieki wychowawczej;
9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;
10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu
lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły
w skróconym czasie;
11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych
prac klasowych;
12) jawnej i umotywowanej oceny;
13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
14) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
15) ochrony własności intelektualnej;
16) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
17) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
18) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;
19) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
20) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;
21) brania udziału w konkursach i olimpiadach;
22) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej
lub życiowej;
23) przygotowania do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu
i kierunku kształcenia;
24) reprezentowania Zespołu Szkół w Bolechowie na zewnątrz;
25) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania, itp.;
26) równego traktowania.
2. Do obowiązków ucznia należy:
1) przestrzeganie

obowiązujących

w

szkole

przepisów

prawa

zewnętrznego

i wewnętrznego;
2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;
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3) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół
w Bolechowie;
4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom
i przekonywanie innych o ich szkodliwości;
8) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości –
stroju galowego;
9) szanowanie symboli państwowych i szkolnych;
10) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
11) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;
12) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;
13) usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców,
nieobecności, wciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły;
14) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane;
15) pokrywanie kosztów naprawy uszkodzonego/zniszczonego przez siebie sprzętu i mienia szkoły;
16) systematycznie i aktywnie korzystać z bezpłatnych i ogólnodostępnych funkcji dziennika
elektronicznego.
3. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
1) bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;
2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;
3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem;
4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;
5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;
6) korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku niekorzystania
z nich wyłącza je przed zajęciami;
7) przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.
4. Wszelkie urządzenia elektroniczne nie mogą być wykorzystywane w celach nieetycznych.
Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.
Rozdział 2.

Skreślenie ucznia z listy uczniów

§78.1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły, w formie decyzji administracyjnej, może skreślić ucznia
z listy uczniów, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;
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2) naruszył godność nauczyciela, w tym także stosował przemoc wobec nauczyciela lub innego
pracownika szkoły;
3) dopuścił się kradzieży na terenie szkoły;
4) demoralizuje innych uczniów;
5) umyślnie zniszczył mienie szkoły;
6) wielokrotnie narusza postanowienia statutu;
7) używa lub rozprowadza na terenie szkoły środki odurzające lub alkohol;
8) przekroczył dopuszczalną liczbę godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach szkolnych;
9) popełnił czyn, który w rozumieniu kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń uznać można za
karalny.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może nadać decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności.
3. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
Rozdział 3.

Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń

do przyznanej nagrody
§79.1. Uczniów nagradza się za:
1) szczególnie rzetelną naukę;
2) pracę społeczną mogącą stanowić wzór do naśladowania dla innych członków społeczności
szkolnej;
3) szczególnie wyróżniającą się postawę w szkole, jak i poza nią;
4) wybitne osiągnięcia przedmiotowe i sportowe.
2. Formy nagród:
1) ustna albo pisemna pochwała nauczyciela lub wychowawcy klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły;
3) list pochwalny;
4) nagroda rzeczowa.
3. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:
1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania
w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia
postawy, jak i wpływać mobilizująco na innych;
2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując zasadę
adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;
3) Dyrektor Szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy,
nauczyciela, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, Rady Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego.
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§80.1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej
nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.
2. Sprzeciw może być złożony w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
1) wychowawca oddziału;
2) pedagog szkolny;
3) opiekun Samorządu Uczniowskiego;
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
5) przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję
poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby
głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
5. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.
Rozdział 4.
§81.1.

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

Uczniowie

podlegają

karze

się

za

nieprzestrzeganie

zapisów Statutu

szkoły,

a w szczególności za:
1) nieusprawiedliwioną absencję;
2) przebywanie na terenie szkoły lub w jej bezpośrednim pobliżu w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub środków odurzających oraz za ich posiadanie i rozpowszechnianie;
3) palenie papierosów (w tym e-papierosów) na terenie szkoły;
4) fizyczną napaść na osoby trzecie;
5) próby wymuszenia środków finansowych lub przedmiotów;
6) wszelkie przejawy agresji słownej (wulgaryzmy, przezwiska, słowa naruszające godność osobistą);
7) kradzież mienia;
8) niszczenie mienia szkoły;
9) fałszowanie dokumentów.
2. Formy kar:
1) ustne upomnienie wychowawcy klasy;
2) pisemna nagana wychowawcy klasy;
3) nagana pisemna Dyrektora Szkoły;
4) przeniesienie dyscyplinarne do innej równoległej klasy w szkole;
5) skreślenie z listy uczniów.
3. Kary wychowawcy klasy odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, kary Dyrektora
Szkoły – dołączone do arkusza ocen ucznia.
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4. Zespół Szkół

w Bolechowie informuje rodziców o zastosowaniu kar drogą pisemną lub

w czasie indywidualnego spotkania, które zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym.
5. Kryteria kar dla uczniów :
1) ustne upomnienie wychowawcy klasy: m.in. za palenie papierosów (w tym e-papierosów), agresję
słowną i fizyczną, lekceważący stosunek do nauki, łamanie przepisów porządkowych, samowolne
opuszczanie terenu szkoły;
2) pisemna nagana wychowawcy klasy:
a) jak ust. 1 oraz za godziny nieusprawiedliwione w ciągu roku szkolnego: 10h
nieusprawiedliwionych (przy trzech dniach obecności w szkole), 5 h (w wypadku dwudniowej
obecności w szkole) w przypadku uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i uczniów oddziałów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a 20 h nieusprawiedliwionych w przypadku uczniów klas
Liceum i Technikum;
b) niszczenie mienia szkoły.
3) pisemna nagana Dyrektora Szkoły :
a) jak ust. 2 oraz za godziny nieusprawiedliwione w ciągu roku szkolnego: 20h
nieusprawiedliwionych (przy trzech dniach obecności w szkole), 10 h (w wypadku dwudniowej
obecności w szkole) w przypadku uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i uczniów oddziałów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a 30h nieusprawiedliwionych w przypadku uczniów klas
Liceum i Technikum,
b) przebywanie pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły,
fałszowanie dokumentów szkolnych.
6. W przypadku, gdy uczeń otrzyma naganę Dyrektora Szkoły, zobowiązany jest podpisać
zobowiązanie, dotyczący dalszego funkcjonowania w szkole. Jeśli po podjęciu zobowiązania
uczeń złamie regulamin Zespołu Szkół w Bolechowie, zostaje skreślony z listy uczniów. Uczeń
podpisuje zobowiązanie w obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga szkolnego. Termin
spotkania ustala wychowawca z pedagogiem/psychologiem, o czym są zobowiązani
poinformować rodziców. Po spisaniu dokumentu, należy go przekazać Dyrektorowi Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję
w przypadkach, gdy:
1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy
oddziału i Dyrektora Szkoły;
2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają
informacje o innych przejawach demoralizacji;
3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi
żadnych rezultatów;
4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
8. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.

str. 67

9. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
10. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem
innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.
§82.1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni
od jej zastosowania do Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn
jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.
Rozdział 5.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§83.1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji,
o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora Szkoły.
2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
1) zapoznaje się z opinią stron;
2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania
wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę
Dyrektorowi Szkoły;
4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną
decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje Dyrektor Szkoły.
3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika
zespołu, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora Szkoły, którzy:
1) zapoznają się z opinią stron;
2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania
polubownego;
3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, Dyrektor
Szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego
praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie,
chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i Dyrektora Szkoły w toku
postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
6. Wychowawca, pedagog i Dyrektor Szkoły podejmują działania na wniosek ucznia,
jego rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
DZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§84.1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
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2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową Zasadniczą
Szkołę Zawodową , w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdził
zakończenie jej działalności.
3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do uczniów dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny Zespołu Szkół

w Bolechowie wraz z aneksami, opracowany przez

Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie
ramowego planu nauczania w szkołach publicznych.
6. Nauka w ZSZ odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
i podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu MEN z dnia
27 sierpnia 2012r.
7. Kształcenie w ZSZ opiera się na ramowym planie nauczania dla publicznych szkół
wprowadzonym Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r.
8. Praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych jest prowadzona w zakładach pracy.
Praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych organizowana jest zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
9. Kształcenie zawodowe teoretyczne w ZSZ odbywa się na kursach trwających 1 miesiąc.
Kształcenie klas patronackich firmy SOLARIS BUS & COACH S. A. odbywa się w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu.
10. W ZSZ młodzież kształci się w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie, zgodnym
z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwiający uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku
uzyskania dyplomów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie oraz posiadanie wykształcenia zasadniczego branżowego - przeprowadzany jest
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§85.1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców,
dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Statut został uchwalony dnia 30 listopada 2017 roku.
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3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły.
Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący
i organ nadzoru pedagogicznego.
5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi
przepisami.
7. Statut obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 roku.
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