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NNAAZZWWAA  ZZEESSPPOOŁŁUU  II  IINNNNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  ZZEESSPPOOLLEE  

§ 1 

1. Zespół nosi nazwę: 

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej. 

2. Siedzibą Zespołu jest kompleks obiektów znajdujących się w Bielsku - Białej przy ul. Fila-
rowej 52 i 50. 

3. W skład kompleksu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą: budynki szkolne oznaczone lite-
rami A, B, C, C’, budynek Internatu, hala sportowa i boisko szkolne. 

§ 2 

1. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej jest zespołem szkół 
publicznych, nieodpłatnych i środowiskowych, zaspokajających potrzeby mieszkańców. 

2. W skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej, zwanego 
dalej „Zespołem”, wchodzą następujące szkoły: 

1) Technikum Nr 5 na podbudowie programowej gimnazjum, 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 na podbudowie programowej gimnazjum,  

3) Gimnazjum Nr 12 na podbudowie programowej szkoły podstawowej, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 38. 

3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły. 

§ 3 

1. W skład Zespołu wchodzi Internat zapewniający opiekę uczniom, którzy nie mogą codzie-
nnie dojeżdżać do szkoły ze względu na odległe miejsce zamieszkania. 

2. Siedzibą Internatu jest budynek, znajdujący się w Bielsku - Białej przy ul. Filarowej 50. 

3. Nazwa Internatu brzmi: 

Internat Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej. 

§ 4 

1. Szkoły, wchodzące w skład Zespołu, zajmują wydzielone kondygnacje w wyznaczonych 
budynkach szkolnych. 

2. W wydzielonych kondygnacjach budynku A i B Zespołu mieści się Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy Nr 2 oraz Zespół Szkół im. Juliana Tuwima. 

3. Zakres kompetencji Dyrektora Ośrodka i Dyrektora Zespołu, o których mowa w ust. 2, 
oraz zasady odpowiedzialności i użytkowania pomieszczeń określa Organ Prowadzący      
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących          
w Bielsku - Białej. 
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§ 5 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Bielsko - Biała na prawach Powiatu. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

§ 6 

1. Cykl kształcenia w poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu wynosi : 

1) w Technikum Nr 5  - 4 lata, 
2) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 - 3 lata, 
3) w Gimnazjum Nr 12   - 3 lata, 
4) w Szkole Podstawowej Nr 38 - 6 lat. 

2. Szkoły ponadgimnazjalne wchodzące w skład Zespołu kształcą młodzież w następujących 
zawodach: 

1) Technikum Nr 5 kształci uczniów w zawodach: 
a) technik mechanik, 
b) technik pojazdów samochodowych, 
c) uchylony 
d) technik spedytor. 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 kształci uczniów w zawodach: 
a) mechanik pojazdów samochodowych, 
b) elektromechanik pojazdów samochodowych, 
c) blacharz samochodowy. 

§ 7 

1. Zespół pod względem organizacyjno - prawnym jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

§ 8 

1. Zespół zapewnia uczniom szkół, wchodzących w skład Zespołu, możliwość korzystania        
ze świetlicy szkolnej oraz internatu. 

2. Zespół przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pi-
semnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu a reprezentantem 
szkoły wyższej. 

3. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa 
się drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu 
określa Regulamin Rekrutacji opracowany na postawie ustawy o systemie oświaty oraz 
postanowień organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.  

 
 
/////////////////////////////  /////     /////     /////     /////  //////////////////////////// 
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CCEELLEE  II  ZZAADDAANNIIAA  ZZEESSPPOOŁŁUU  

§ 9 

1. Zespół realizuje określone w ustawie o systemie oświaty cele i zadania oraz podejmuje 
niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia 
każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy 
szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Celem nadrzędnym kształcenia i wychowania Zespołu jest dążenie do wszechstronnego 
rozwoju ucznia, odpowiednio do etapu kształcenia, poprzez: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa     
ukończenia wybranej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, 

2) zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju intelektualnego, duchowego i fi-
zycznego, 

3) przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu narodowym, społecznym 
i rodzinnym, zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, w poszanowaniu godności 
osoby ludzkiej, 

4) wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci i pomaganie im w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych. 

§ 10 

1. Zespół zapewnia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia wybranej szkoły oraz pozytywnych wyników egzaminów ze-
wnętrznych poprzez:  

1) organizację procesu nauczania i uczenia się zgodnie z przepisami prawa i wymogami 
współczesnej nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów i warunków 
Zespołu oraz wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, 

2) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, składającej się z osób przestrze-
gających norm moralnych i etycznych oraz doskonalących się dla dobra całej społecz-
ności szkolnej, 

3) wyposażenie pracowni i klasopracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 
pełnej realizacji programów nauczania,  

4) dostęp do biblioteki i czytelni szkolnej oraz pracowni informatycznej,  

5) zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne oraz mate-
riały ćwiczeniowe na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmono-
gramem określonym w art. 11 ustawy. 

2. Zespół zapewnia bezpieczne dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego 
uczniów korzystanie z Internetu na terenie Zespołu. Zasady korzystania z Internetu           
w Zespole określa Regulamin Szkoły. 
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§ 11 

1. Zespół realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze zawarte w Programie Wychowaw-
czym Zespołu i Programie Profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia oraz 
potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje Zespół. 

2. Zespół przygotowuje uczniów zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwo-
ści i wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich poprzez: 

1) kształtowanie humanistycznej postawy uczniów, poszanowania prawa i norm współ-
życia oraz trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, 

2) kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki i pracy oraz osobistego uczestnictwa   
w życiu Zespołu, środowiska i kraju, 

3) wyrabianie poczucia obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności za siebie i wy-
konywaną pracę oraz świadomego stosowania się do obowiązujących przepisów 
szkolnych i prawnych, 

4) rozwijanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych.  

3. Zespół kształtuje właściwe środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji statuto-
wych celów i zadań Zespołu poprzez: 

1) organizowanie i wspieranie zbiorowego uczestnictwa uczniów w wartościowych          
i kształcących imprezach kulturalnych i turystycznych, 

2) stosowanie wypracowanych przez Zespół procedur, dotyczących adaptacji uczniów 
rozpoczynających naukę, diagnozowania i monitorowania oczekiwań uczniów, wspie-
rania ich rozwoju oraz ochrony przed różnymi przejawami patologii społecznej, 

3) budowanie przyjaznego klimatu opartego na wzajemnej współpracy pomiędzy rodzi-
cami, uczniami i nauczycielami oraz wzajemnym szacunku i akceptacji, 

4) promowanie zdrowego trybu życia wśród uczniów oraz utrwalanie nawyku dbania      
o zdrowie własne i innych, 

5) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec ochrony środowiska. 

4. Zespół gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, po-
chodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 

5. Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej i etnicznej. 

6. Zespół zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół wchodzących      
w skład Zespołu przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie          
i zagrożoną niedostosowaniem, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi         
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

§ 12 

1. Zespół umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez: 

1) organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych        
o tematyce zgodnej z założeniami rocznego planu pracy Zespołu,  

2) motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach 
pozaszkolnych,  
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3) organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zain-
teresowaniami uczniów, 

4) prezentacje prac uzdolnionych uczniów na terenie szkoły i w środowisku, 
5) umożliwianie korzystania ze zbiorów czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji 

Multimedialnej. 

2. Zespół organizuje poradnictwo zawodowe, którego celem jest przygotowanie uczniów 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej do świadomego wyboru zawodu i kierunku dal-
szego kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa Wewnątrzszkolny System Doradz-
twa Zawodowego. 

OOppiieekkaa,,  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ii  ppoommoocc  uucczznniióóww  

§ 13 

1. Zespół realizuje zasadę sprawowania opieki i bezpieczeństwa nad uczniami poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie obo-
wiązkowych i dodatkowych zajęć, przerw międzylekcyjnych oraz wycieczek i imprez 
pozaszkolnych organizowanych przez Zespół, zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

2) organizowanie stałej pomocy nauczycielskiej oraz koleżeńskiej dla uczniów mających 
trudności w nauce, 

3) budowanie pozytywnego klimatu społecznego w Zespole oraz relacji interpersonal-
nych opartych na wzajemnym szacunku, 

4) szkolenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa w szkole            
i udzielania pierwszej pomocy, 

5) systematyczne kontrolowanie pomieszczeń szkolnych pod kątem zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków korzystania z tych pomieszczeń przez uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych, eliminujących wypadkowość oraz niewłaści-
we zachowanie uczniów w szkole i jej otoczeniu, 

7) zapoznawanie uczniów z przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej, regulaminami 
pracowni przedmiotowych i Regulaminem Szkoły,  

8) prowadzenie ciągłego monitoringu za pomocą kamer CCTV w budynkach szkolnych, 

9) zapewnienie pomocy przedmedycznej na terenie Zespołu, a także opieki medycznej 
w przypadku zachorowania lub innego nagłego wypadku. 

2. Zespół udziela pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez: 

1) udzielanie wsparcia i pomocy uczniom za pośrednictwem wychowawcy i pedagoga 
szkolnego, 

2) umożliwienie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) stałych kontaktów z pe-
dagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami 
specjalistycznymi, 

3) zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej i Internatu, 
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4)  umożliwianie uczniom realizacji powszechnego obowiązku ubezpieczenia się od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków, a w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej pokry-
cie kosztów ubezpieczenia, 

5) wnioskowanie do Rady Rodziców o udzielenie wsparcia materialnego uczniom znaj-
dującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w miarę posiadanych środ-
ków. 

3. Szczegółowy zakres zadań Zespołu i jego pracowników w zakresie opieki, bezpieczeństwa 
i udzielenia pomocy uczniom określa Regulamin Szkoły oraz obowiązujące procedury, 
które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Zespołu. 

§ 14 

1. Zespół udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, polegającej na rozpo-
znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających    
w szczególności z: 
1) niepełnosprawności, 
2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
3) przewlekłej choroby, 
4) niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, 
5) szczególnych uzdolnień, 
6) zaburzeń komunikacji językowej,  
7) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
8) trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska lub kształcenia za granicą. 

2. W celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologiczno - pedagogicznej Dyrektor 
Zespołu za zgodą Organu Prowadzącego zatrudnia pedagoga szkolnego ds. szkoły pod-
stawowej i gimnazjum oraz pedagoga ds. szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Szczegółową organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole określa Re-
gulamin Organizacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. 

§ 15 

1. Zespół współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w Bielsku-Białej, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami świadczącymi porad-
nictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

2. Zespół współpracuje z placówkami kulturalno - oświatowymi w Bielsku - Białej oraz lokal-
nymi organizacjami i stowarzyszeniami. 

3. Zespół współpracuje z Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz 
zakładami pracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych. 
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OOrrggaanniizzaaccjjaa  ii  ffoorrmmyy  wwssppóółłddzziiaałłaanniiaa  ZZeessppoołłuu  zz  rrooddzziiccaammii  

§ 16 

1. Dyrektor Zespołu, jego zastępcy oraz nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) współ-
działają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.  

2. Rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci mają prawo i obowiązek 
współuczestnictwa w pracy i życiu szkoły. 

3. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do: 

1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postę-
pów i przyczyn trudności w nauce, 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, 
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów oraz zasad wewnątrzszkolnego oceniania 
i kryteriów oceny zachowania, 

4) otrzymywania od nauczycieli informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 
kształcenia swoich dzieci, 

5) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

6) uczestniczenia w organizowanych przez Zespół uroczystościach i imprezach oraz spo-
tkaniach klasowych,  

7) wyrażania i przekazywania opinii dotyczących pracy Zespołu Organowi Prowadzące-
mu, Organowi Sprawującemu Nadzór oraz nauczycielom, wychowawcom i Dyrekto-
rowi Zespołu,  

8) decydowania o udziale dzieci w kołach zainteresowań, zajęć dodatkowych (np. wy-
chowanie do życia w rodzinie ) oraz w zajęciach religii, zgodnie z wyznawanym świa-
topoglądem lub religią, 

9) stałych spotkań i wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne, wy-
chowawcze i organizacyjne Zespołu, co najmniej cztery razy w roku.  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Niespełnienie     
obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów     
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

2) uczestniczenia w zebraniach klasowych, interesowania się postępami w nauce, za-
chowaniem, a także ewentualnymi przyczynami niepowodzeń swojego dziecka, 

3) kontaktowania się ze szkołą w razie podejrzenia trudności w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkol-
nych, 

5) zapewniania dziecku odzieży ochronnej na czas zajęć praktycznych i praktyk szkol-
nych, 

6) aktywnego uczestnictwa w życiu Zespołu. 
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5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego zobowiązani są do niezwłocznego 
powiadomienia szkoły (wychowawcy oddziału) o niezdolności dziecka do udziału w zaję-
ciach edukacyjnych. Każdorazowa nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona 
przez rodzica (prawnego opiekuna) na piśmie. 

§ 17 

1. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i Oddziałowych Rad 
Rodziców.  

2. Głównymi formami współdziałania Zespołu z rodzicami (prawnymi opiekunami) są: 

1) współpraca z wychowawcą klasy, 

2) okresowe spotkania wicedyrektorów Zespołu z przedstawicielami rodziców wszyst-
kich klas, 

3) indywidualne kontakty z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

4) konsultacje i rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

3. W celu wymiany informacji i dyskusji w sprawach edukacyjnych i wychowawczych, Dy-
rektor Zespołu organizuje okresowe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami),            
w terminach ustalonych i podanych do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) na 
początku każdego roku szkolnego. 

 

 
 
 
//////////////////////////     /////     /////     /////     /////      //////////////////////////// 
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     ////////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIIIII   //////////////////////// 
 

OORRGGAANNYY  ZZEESSPPOOŁŁUU  II  IICCHH  KKOOMMPPEETTEENNCCJJEE  

§ 18 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) uchylony 

4) Rada Rodziców, 

5) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy Zespołu, o których mowa w ust. 1, pkt 2 - 5, uchwalają regulaminy swojej działal-
ności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i postanowieniami  
Statutu Zespołu. 

DDyyrreekkttoorr  ZZeessppoołłuu  

§ 19 

1. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących powierza        
i odwołuje z niego Organ Prowadzący Zespół na zasadach określonych w ustawie o sys-
temie oświaty. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, zwany dalej „Dyrektorem 
Zespołu” kieruje szkołami wchodzącymi w skład Zespołu i jest ich przedstawicielem na 
zewnątrz.  

3. Dyrektor Zespołu jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu i prze-
wodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor Zespołu w szczególności:   

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem rytmiczności realizacji zadań i dyscypliny pracy 
przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w Zespole, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) przewodniczy i kieruje pracami Rady Pedagogicznej,  

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowią-
cych oraz wstrzymuje uchwały podjęte niezgodnie z przepisami prawa, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu w sposób celowy         
i oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań i zobowiązań, 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, 
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8) tworzy właściwy klimat nauki i pracy oraz dba o przyjazną i życzliwą współpracę w ra-
mach społeczności szkolnej, 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organiza-
cji praktyk pedagogicznych, 

10) zapewnia właściwą organizację i przebieg sprawdzianu oraz egzaminów przeprowa-
dzanych w Zespole, 

11) podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w da-
nym roku szkolnym, 

12) ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyj-
nych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

13) umożliwia obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu poprzez organizowa-
nie giełdy podręczników,  

14) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych orga-
nizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia-
łalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, 

15) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w Zespole. 

4. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych w § 94  Statutu Zespołu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

§ 20 

1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczy-
cieli i pracowników administracji i obsługi. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 

2) powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii Organu 
Prowadzącego i Rady Pedagogicznej, 

3) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracow-
nikom Zespołu, 

4) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach od-
znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespo-
łu, 

5) dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli, 

6) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących statutowych zespołów 
nauczycielskich i odwołuje ich z tych funkcji, 

7) opracowuje arkusz organizacji Zespołu, 

8) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Zespołu, 

9) kontroluje dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów podczas zajęć organizowanych 
przez Zespół, 

10) umożliwia pracownikom Zespołu podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie posia-
danych umiejętności zawodowych, 

11) wykonuje czynności z zakresu awansu zawodowego oraz doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w Zespole, 
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12) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, w przypadku naruszenia jego ustawowych 
uprawnień. 

2. Dyrektor Zespołu wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządami Uczniowskimi. 

4. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, dla szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe, ustala zawody, w których kształci szkoła, zgodnie z potrzebami 
rynku pracy. 

§ 21 

1. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Zespołu, a w szczególno-
ści za: 

1) przestrzeganie zgodności kierunku nauczania i wychowania z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami, 

2) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w Ze-
spole, 

3) właściwy klimat do postępu pedagogicznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) należyty stan gospodarki finansowo - materiałowej oraz zabezpieczenie majątku Ze-
społu, 

5) stan bezpieczeństwa pracy i nauki w Zespole, 

6) prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Zespołu, 

7) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
ucznia. 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wskazany wicedyrektor. 

RRaaddaa  PPeeddaaggooggiicczznnaa  

§ 22 

1. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna wspólna dla wszystkich szkół, wchodzących     
w skład Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statuto-
wych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor Zespołu oraz wszyscy nauczyciele zatrud-
nieni w Zespole. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu, który przygotowuje i pro-
wadzi posiedzenia oraz zawiadamia jej członków o terminie i porządku posiedzenia, 
zgodnie z Regulaminem Rady. 

5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby za-
proszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,         
w tym przedstawiciele organów Zespołu, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczegól-
ności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
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lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej Zespołu. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

7. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania poruszanych na posie-
dzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, czynnego uczestnictwa we wszyst-
kich posiedzeniach Rady oraz składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielo-
nych zadań.  

§ 23 

1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny     
z postanowieniami Statutu Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach plenarnych 
oraz poprzez działania komisji i zespołów. Podstawowym dokumentem działalności Rady 
jest Księga Protokołów. 

3. Organami Rady Pedagogicznej są: Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz Prze-
wodniczący Rady Pedagogicznej, który reprezentuje Radę Pedagogiczną w kontaktach      
z pozostałymi organami Zespołu. 

§ 24 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu Sprawują-
cego Nadzór Pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, Organu Prowadzącego, albo 
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane przez sekretarza. Protokół podpisuje 
przewodniczący i sekretarz Rady. Protokół z posiedzenia zatwierdza Rada Pedagogiczna 
w drodze głosowania na następnym posiedzeniu. 

4. Wyznaczony przez Dyrektora Zespołu wicedyrektor, sprawujący nadzór pedagogiczny, 
przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia-
łalności Zespołu. 

§ 25 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ze-
spole,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 
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5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów nieobjętych obowiąz-
kiem szkolnym, 

6) ustalenie Regulaminu swojej działalności, 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-
wanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonale-
nia pracy szkoły, 

8) ustalenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczni-
ków,  

9) przedstawienie Śląskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi sty-
pendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz orga-
nizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

2) projekt planu finansowego Zespołu, 

3) Program Wychowawczy Zespołu i Program Profilaktyki, 

4) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu, 

5) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i za-
jęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

6) powierzenie, przedłużenie lub odwołanie ze stanowiska Dyrektora Zespołu oraz in-
nego stanowiska kierowniczego, 

7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 
oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych 
obowiązujących w danym roku szkolnym,  

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa  w § 54 ust. 1. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu albo jego zmian. 

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole. 

5. Rada Pedagogiczna może wnioskować lub wyrazić zgodę na wniosek innych organów 
Zespołu, na wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez 
uczniów na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu. 

6. Rada Pedagogiczna zatwierdza wnioski wychowawców i wicedyrektorów w sprawie przy-
znania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar. 

7. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły, w przypadku gdy Rada ta nie została 
powołana. 

§ 26 uchylony;  § 27 uchylony;  § 28 uchylony; § 29 uchylony;  § 30 uchylony; § 31 uchylony; 
§ 32 uchylony 

 
 
 



 

                    Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej                                   str. 14 

RRaaddaa  RRooddzziiccóóww  

§ 33 

1. W Zespole  działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem reprezentującym ogół 
rodziców uczniów wszystkich szkół, wchodzących w skład Zespołu. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a) Programu Wychowawczego Zespołu obejmującego treści i działania o charakte-
rze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz po-
trzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

3. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Ze-
spole, 

2) projekt planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Zespołu, 

3) decyzję Dyrektora Zespołu o dopuszczeniu do działalności w Zespole stowarzyszenia 
lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

4) pracę nauczyciela do ustalenia jego oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

5) propozycję Dyrektora Zespołu zawierającą zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkol-
nym, 

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 
ustawy o systemie oświaty. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych Organów Zespołu, Organu Pro-
wadzącego oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami       
we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności: 

1) delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na sta-
nowisko Dyrektora Zespołu, 

2) wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie Zespołu jednolitego stroju, 

3) wnioskowania o dokonanie oceny pracy zawodowej nauczyciela, 

4) wyboru przedstawicieli rodziców, wchodzących w skład Rady Szkoły, jeżeli zostanie 
powołana, 

5) wnioskowania, za pośrednictwem Rady Oddziałowej Rodziców, o niedzielenie oddzia-
łu klas 1 – 3 w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie 
roku szkolnego. 

§ 34 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybra-
nych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
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2. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opie-
kun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkol-
nym. 

3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególno-
ści: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów rad oddziałowych, 

3) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania przedstawiciela rady oddziałowej 
w Radzie Rodziców.  

4. Organami Rady Rodziców są: Plenarne Zebranie Rodziców, Prezydium Rady Rodziców 
oraz Przewodniczący Rady Rodziców, który reprezentuje Radę Rodziców w kontaktach      
z pozostałymi organami Zespołu. 

§ 35 

1. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fun-
dusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, który 
nie może być sprzeczny z przepisami prawa oświatowego i postanowieniami Statutu Ze-
społu. 

SSaammoorrzząądd  UUcczznniioowwsskkii  

§ 36 

1. Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów w zakresie 
realizacji statutowych zadań Zespołu, dotyczących praw i obowiązków uczniów. 

2. W Zespole działają trzy współpracujące ze sobą Samorządy Uczniowskie: 

1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 38, 

2) Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 12, 

3) Samorząd Uczniowski szkół ponadgimnazjalnych, w skład których wchodzi: Techni-
kum Nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5. 

3. Samorządy Uczniowskie tworzą wszyscy uczniowie szkół, wchodzących w skład Zespołu. 

4. Organami Samorządów Uczniowskich są: Plenarne Zebranie Samorządów Uczniowskich, 
Prezydium Samorządów Uczniowskich oraz Przewodniczący Samorządów Uczniowskich, 
którzy reprezentują Samorządy Uczniowskie w kontaktach z pozostałymi organami Ze-
społu. 

§ 37 

1. Do kompetencji stanowiących Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności,  

2) przedstawienie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. 
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2. Samorząd Uczniowski opiniuje w szczególności: 

1) program wychowawczy szkoły, 

2) wzór jednolitego stroju dla uczniów, 

3) pracę nauczyciela przy sporządzaniu oceny jego pracy zawodowej na wniosek Dyrek-
tora Zespołu, 

4) wniosek Dyrektora Zespołu o: nadanie imienia szkole, wchodzącej w skład Zespołu, 
skreślenie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z listy uczniów oraz wprowadzeniu lub 
zniesieniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespo-
łu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realiza-
cji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propor-
cji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zain-
teresowań, 

4) prawo do organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu działalności kultu-
ralnej i oświatowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Zespołu,  

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 

6) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz szkolnej strony interneto-
wej. 

4. Samorząd Uczniowski gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może wnioskować do Dy-
rektora Zespołu o utworzenie Rady Szkoły. 

§ 38 

1. Podstawą działalności Samorządu Uczniowskiego jest Regulamin Samorządu Uczniow-
skiego, wspólny dla wszystkich samorządów, uchwalony przez ogół uczniów w głosowa-
niu równym, tajnym i powszechnym.  

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa zasady wybierania i działania organów Sa-
morządu, ich kompetencje i tryb podejmowania uchwał. Regulamin nie może być 
sprzeczny z postanowieniami Statutu Zespołu. 

WWssppóółłddzziiaałłaanniiee  oorrggaannóóww  ZZeessppoołłuu  ii  ssppoossoobbyy  rroozzwwiiąązzyywwaanniiaa  sspprraaww  ssppoorrnnyycchh  

§ 39 

1. Organy Zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w grani-
cach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty i Statutem Zespołu. 

2. Nadrzędnym celem współpracy wszystkich organów Zespołu jest dobro uczniów w zakre-
sie kształcenia i wychowania, podnoszenie jakości pracy Zespołu oraz budowanie właści-
wego klimatu pracy i pozytywnego wizerunku Zespołu w środowisku. 
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3. Organem koordynującym współpracę wszystkich statutowych organów jest Dyrektor 
Zespołu, który umożliwia: 

1) swobodne działanie organom Zespołu poprzez udostępnianie pomieszczeń, materia-
łów i środków technicznych, niezbędnych do prawidłowej pracy tych organów,            
w miarę możliwości finansowych Zespołu, 

2) organizowanie spotkań przedstawicieli organów Zespołu, 

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o planowanych i podejmowanych 
działaniach i decyzjach, 

4) rozwiązywanie powstałych sporów pomiędzy organami wewnątrz Zespołu. 

§ 40 

1. Organy Zespołu działają w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy, które określają 
szczegółowo ich zadania i kompetencje oraz zasady współdziałania i porozumiewania się 
miedzy sobą. Kopie regulaminów przewodniczący organów przekazują Dyrektorowi Ze-
społu w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów w regulaminach, opracowanych przez 
organy, z przepisami prawa lub z zapisami w Statucie Zespołu, Dyrektor Zespołu ma pra-
wo zobowiązać przewodniczących organów do usunięcia wykazanych niezgodności         
w ustalonym terminie. 

§ 41 

1. Organy Zespołu opracowują roczne plany swojej działalności w terminie do 30 września. 
Kopie planów przewodniczący organów przekazują Dyrektorowi Zespołu w celu ich po-
wielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Zespołu. 

2. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, przedstawiając swoją opinię lub stanowisko, nie naruszając 
przy tym kompetencji organu uprawnionego. 

§ 42 

1. Organy Zespołu zobowiązane są do rzetelnej wymiany informacji o podejmowanych            
i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:  

1) informowanie organów Zespołu, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu, o podejmo-
wanych decyzjach, 

2) organizowanie zebrań wychowawcy z oddziałową Radą Rodziców i z Samorządem 
Klasowym, 

3) udział Dyrektora Zespołu w posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodzi-
ców, 

4) zapraszanie przedstawicieli innych organów na plenarne zebrania organu. 

2. Organy Zespołu, za pośrednictwem swoich przewodniczących, spotykają się co najmniej  
raz w roku szkolnym w celu podsumowania wykonanych zadań oraz ustalenia działań 
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu. 
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§ 43 

1. Organy Zespołu, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości we wzajemnym współdzia-
łaniu, mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu i oczekiwać odpowie-
dzi. 

2. Organy Zespołu, w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych, zobowiązane są do 
przestrzegania następujących zasad i kolejności rozwiązywania konfliktu: 

1) zaistniałe sytuacje konfliktowe w pierwszej kolejności rozwiązują między sobą bezpo-
średnio zainteresowane strony, a następnie w obecności Dyrektora Zespołu, 

2) w przypadku braku porozumienia sytuacje konfliktowe wewnątrz Zespołu rozwiązuje 
powołana przez Dyrektora Zespołu Komisja Mediacyjna, 

3) w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu wewnątrz Zespołu Dyrektor Ze-
społu przekazuje sprawę do rozpatrzenia organowi nadrzędnemu. 

§ 44 

1. W skład Komisji Mediacyjnej, o której mowa w § 43 ust. 2 pkt 2, wchodzą pedagodzy 
szkolni oraz po dwóch wytypowanych przedstawicieli organów pozostających w sporze. 
Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Zespołu. 

2. W przypadku, gdy stroną sporu jest Dyrektor Zespołu, przewodniczącym Komisji jest wy-
znaczony przez członków Komisji wicedyrektor. 

3. Komisja Mediacyjna wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów w obecności wszystkich jej członków, w terminie 14 dni od daty 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

4. Sprawy pod obrady Komisji Mediacyjnej wnoszone są w formie pisemnej skargi organu, 
którego kompetencje naruszono. 

5. Organ, którego winę ustaliła Komisja Mediacyjna, zobowiązany jest naprawić skutki swe-
go postępowania, w terminie wyznaczonym przez Komisję. Rozstrzygnięcia Komisji Me-
diacyjnej są ostateczne, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 3. 

SSppoossoobbyy  rroozzwwiiąązzyywwaanniiaa  kkoonnfflliikkttóóww  ww  ZZeessppoollee  

§ 45 

1. Każdy członek społeczności szkolnej  -  uczeń, nauczyciel,  pracownik  Zespołu - ma prawo 
do poszanowania godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdro-
wia. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych zainteresowane strony wyjaśniają i roz-
wiązują konflikty według następujących zasad: 

1) sytuacje konfliktowe między uczniami lub uczniami  a nauczycielem powinny być wy-
jaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę lub pedagoga 
szkolnego, 
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2) sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a wychowawcą lub rodzicami a na-
uczycielem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wi-
cedyrektora i pedagoga szkolnego, 

3) sytuacje konfliktowe między pracownikami administracji i obsługi powinny być wyja-
śniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez kierownika gospodarczego. 

 

3. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, zwracają się do Dyrektora Zespołu     
o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu. 

4. W przypadku nierozwiązania przez Dyrektora Zespołu konfliktu na terenie Zespołu, zain-
teresowane strony mają prawo odwołać się do organów wyższego szczebla, za pośred-
nictwem Dyrektora Zespołu. 

 
 
 
///////////////////////////  /////     /////     /////     /////  ////////////////////////////// 
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     ////////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIVV   //////////////////////// 
 

OORRGGAANNIIZZAACCJJAA    PPRRAACCYY    ZZEESSPPOOŁŁUU  

§ 46 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania statutowe, korzystając z osią-
gnięć nowoczesnej dydaktyki i uwzględniając tradycję Zespołu. 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia            
w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego ustala w drodze zarządzenia dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie or-
ganizacji roku szkolnego i podaje je do wiadomości nauczycielom, uczniom i rodzicom,     
w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. 

4. Dyrektor Zespołu wspólnie z wicedyrektorami ustala Kalendarz Roku Szkolnego i podaje  
go do wiadomości nauczycielom, uczniom i rodzicom, w terminie do 30 września każdego 
roku szkolnego. 

§ 47 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 01 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego 
roku kalendarzowego. Zajęcia edukacyjne realizowane są w okresie od września do 
czerwca, a w klasach programowo najwyższych Technikum do kwietnia.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Rozpoczęcie i zakończenie nauki każdego seme-
stru określa Kalendarz Roku Szkolnego. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu na podstawie Szkolnego  
Planu  Nauczania oraz Planu Finansowego Zespołu do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 
organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący. 

4. Szkolny Plan Nauczania dla każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu na cały cykl kształ-
cenia ustala Dyrektor Zespołu na podstawie ramowych planów nauczania. 

§ 48 

1. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się informacje dotyczące organizacji pracy 
szkoły w roku szkolnym, określone przez Organ Prowadzący.  

2. Dyrektor Zespołu, w ramach posiadanych środków finansowych, za zgodą Organu Pro-
wadzącego, może organizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne lub wprowadzić zajęcia 
nadobowiązkowe. 

3. Zmiany w arkuszu organizacji w trakcie roku szkolnego wprowadza Dyrektor Zespołu        
w formie aneksów. Aneksy do arkusza organizacyjnego zatwierdza Organ Prowadzący. 
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§ 49 

1. Kształcenie i wychowanie w szkołach ogólnokształcących wchodzących w skład Zespołu 
opiera się na pracy nauczycieli, realizujących zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólnego, z uczniami. 

2. Kształcenie i wychowanie w szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu opiera 
się na pracy nauczycieli, realizujących zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego i praktycznej nauki zawodu, z uczniami. 

§ 50 

1. Zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowane są 
przez Zespół w klasopracowniach, pracowniach oraz formach pracy pozalekcyjnej i po-
zaszkolnej. 

2. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez Zespół w formie zajęć prak-
tycznych i praktyk zawodowych, które obywają się w pracowniach szkolnych, warszta-
tach szkolnych Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ( BCKUiP ) 
oraz zakładach pracy. 

3. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego odpowiada za organizację praktycznej nauki 
zawodu uczniów Zespołu oraz sprawuje nadzór nad jej przebiegiem. 

4. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu uczniów Regulamin Praktyk 
Zawodowych opracowany przez wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego. 

§ 51 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w każdej szkole, wchodzącej w skład Zespołu, jest 
oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych określonych w Szkolnym Planie Nauczania, zgodnym z ra-
mowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej kla-
sy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczbę uczniów w oddziale poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu ustala 
Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.  

3. Liczbę oddziałów klas pierwszych corocznie ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu        
z Organem Prowadzącym. 

§ 52 

1. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania 
uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Zespołu, ustala dwa przed-
mioty realizowane w zakresie rozszerzonym, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ra-
mowych planów nauczania. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - wycho-
wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Zespołu na pod-
stawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-
gieny pracy. 
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3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego ustala Dyrektor Ze-
społu i wprowadza je do Szkolnego Planu Nauczania. 

4. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, których łączny wymiar godzin         
w semestrze jest niższy niż jedna godzina tygodniowo, prowadzone są według odrębnego 
planu zajęć. 

§ 53 

1. Dyrektor Zespołu corocznie dokonuje podziału na grupy, na niektórych obowiązkowych 
zajęciach ogólnokształcących, według zasad określonych w rozporządzeniu MEN              
w sprawie ramowych planów nauczania. 

2. Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z Zespołem Przedmiotów Zawodowych dokonuje po-
działu na grupy, na zajęciach realizowanych w kształceniu zawodowym, zapewniając re-
alizację programów nauczania dla danego zawodu oraz uwzględniając specyfikę naucza-
nego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki lokalowe i techniczne 
pracowni oraz posiadane środki finansowe Zespołu. 

§ 54 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównaw-
cze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 
w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

3) praktyczna nauka zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolonta-
riuszy. 

§ 54a 

1. Główną formą pracy w klasach I - III szkoły podstawowej są zajęcia edukacyjne prowa-
dzone przez nauczyciela według ustalonego przez niego planu, w formie zajęć z dostoso-
waniem czasu tych zajęć oraz przerw do aktywności uczniów. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, główną formą pracy są zajęcia dydaktyczno – 
wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

3. Zajęcia praktycznej nauki zawodu uczniów realizowane są według odrębnych przepisów. 

§ 54b 

1. Czas trwania jednej godziny zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym wynosi 
45 minut. 

2. Czas trwania jednej godziny zajęć rewalidacyjnych  dla uczniów niepełnosprawnych wy-
nosi 60 minut. 

3. Czas trwania jednej godziny zajęć, o których mowa § 54 ust. 1, pkt 2, wynosi 45 minut. 
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4. Czas trwania jednej godziny pracy pedagoga szkolnego, nauczyciela bibliotekarza i wy-
chowawcy świetlicy wynosi 60 minut. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu ma prawo do zmiany czasu trwania za-
jęć lekcyjnych. 

6. W Zespole organizuje się, zgodnie z zasadami bhp, między zajęciami dydaktycznymi prze-
rwy, trwające od 5 do 15 minut. 

§ 55 

1. W Zespole, w ramach posiadanych środków, za zgodą Organu Prowadzącego, mogą być 
prowadzone również inne niż wymienione w § 54 ust. 1 zajęcia edukacyjne, wynikające     
z bieżących potrzeb uczniów i szkoły. 

2. W czasie trwania imprez szkolnych, wspólnych wyjść do kina, teatru, muzeum oraz wy-
cieczek organizowanych poza terenem Zespołu, nauczyciele sprawują opiekę według za-
sad określonych w Regulaminie Wycieczek,  który nie może być sprzeczny z postanowie-
niami Statutu Zespołu. 

§ 56 

1. W Zespole organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie według zasad określo-
nych w  odrębnych przepisach. 

2. W Zespole organizuje się zajęcia religii i etyki według zasad określonych w  odrębnych 
przepisach. 

3. Uczeń pełnoletni lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego mogą złożyć   
do Dyrektora Zespołu pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach, o których 
mowa w ust. 1 i 2. Zwolnieni uczniowie objęci są opieką w świetlicy lub bibliotece szkol-
nej. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy pro-
gramowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 57 

1. Do realizacji celów i zadań statutowych Zespół posiada następujące pomieszczenia:  

1) pracownie przedmiotowe, klasopracownie oraz inne pomieszczenia do nauki z nie-
zbędnym wyposażeniem, 

2) bibliotekę i czytelnię szkolną, 

3) pracownie informatyczne i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), 

4) gabinet pedagoga  szkolnego, 

5) gabinet pielęgniarki szkolnej, 

6) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych (halę sportową, siłownię, salę do gimna-
styki, salę do tenisa stołowego,  boisko sportowe), 

7) strzelnicę sportową, 

8) świetlicę szkolną, 

9) szatnię, 
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10) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze i ogólnego użytku. 

2. Uczniowie mają możliwość korzystania z bufetu szkolnego. 

3. Zasady korzystania z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, określają Regulaminy Pra-
cowni Przedmiotowych oraz Regulamin Szkoły. 

OOrrggaanniizzaaccjjaa  BBiibblliiootteekkii  SSzzkkoollnneejj  

§ 58 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, ośrodkiem edukacji czytel-
niczej i informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych pracowników Ze-
społu. 

2. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu oraz 
potrzeb i zainteresowań uczniów i nauczycieli, wspiera doskonalenie zawodowe nauczy-
cieli oraz uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych 
typów bibliotek i środków informacji. 

3. Biblioteka szkolna składa się z następujących pomieszczeń:  

1) wypożyczalni, 

2) czytelni, umożliwiającej prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego        
z grupą uczniów oraz korzystanie z Internetu. 

3) pomieszczeń do prac technicznych ze stanowiskiem komputerowym. 

§ 59 

1. Biblioteka szkolna gromadzi, zgodnie z potrzebami Zespołu, następujące zbiory: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

2) lektury podstawowe i uzupełniające uwzględniające podstawę programową, 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej uwzględnia-
jące zainteresowania uczniów i nauczycieli, 

4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów, 

5) publikacje i pomoce dydaktyczne opracowane przez nauczycieli, 
6) materiały multimedialne, 

7) materiały regionalne i lokalne. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji        
i obsługi, rodzice oraz inne osoby na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie 
Biblioteki Szkolnej. 

3. Czas pracy biblioteki corocznie ustala Dyrektor Zespołu, uwzględniając tygodniowy plan 
zajęć oraz umożliwiając użytkownikom dostęp do jej zbiorów przed zajęciami lekcyjnymi     
i po ich zakończeniu. 

§ 60 

1. Dyrektor Zespołu zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w porozumieniu z Organem Prowadzącym.  
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2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką i czytelnią szkolną sprawuje wicedyrektor wyznaczony 
przez Dyrektora Zespołu. 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy:  

1) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłat-
nych 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) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

4. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez bibliotekę szkolną w danym roku szkol-
nym określa plan pracy biblioteki opracowany na podstawie planu pracy Zespołu.  

5. Biblioteka szkolna, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może podejmować 
działania umożliwiające pozyskiwanie funduszy. Zasady gromadzenia i wydatkowania 
funduszy określa Regulamin Biblioteki Szkolnej. 

ZZaassaaddyy  wwssppóółłpprraaccyy  bbiibblliiootteekkii  zz  jjeejj  uużżyyttkkoowwnniikkaammii  ii  iinnnnyymmii  bbiibblliiootteekkaammii  

§ 61 

1. Biblioteka szkolna udostępnia swe zbiory od września do końca roku szkolnego, codzien-
nie w godzinach pracy Zespołu. 

2. W czytelni znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego mogą 
korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły na zasadach określonych    
w Regulaminie Biblioteki Szkolnej. 

3. Czytelnicy mogą aktywnie włączać się w prace organizacyjno-techniczne biblioteki oraz 
organizować na jej terenie wspólnie z nauczycielami bibliotekarzami tematyczne wysta-
wy, debaty oraz prelekcje. 

§ 62 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami w zakresie: 

1) rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

2) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

3) wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich 
wspólne użytkowanie, 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie: 

1) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych, 

2) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

3) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposo-
bie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki, 
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3. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami w zakresie: 

1) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwi-
czeniowe, 

2) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania 
się z dbania o wspólne podręczniki, 

3) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 
przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

4. Biblioteka szkolna współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliote-
kami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie: 

1) doskonalenia własnego warsztatu pracy i poszerzenia oferty dla swoich użytkowni-
ków,  

2) organizowania zajęć bibliotecznych oraz imprez i wystaw czytelniczych, 

3) wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych, 

4) organizowania warsztatów i spotkań dla pracowników bibliotek w celu wymiany do-
świadczeń. 

5. Szczegółową organizację biblioteki i czytelni szkolnej, prawa i obowiązki czytelników oraz 
zasady korzystania z ich zasobów określa Regulamin Biblioteki Szkolnej, który nie może 
być sprzeczny z postanowieniami Statutu Zespołu. 

OOrrggaanniizzaaccjjaa  ŚŚwwiieettlliiccyy  SSzzkkoollnneejj    

§ 63 

1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Zespo-
łu, która zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę i bezpieczeństwo, odpowiednie wa-
runki do wypoczynku i relaksu oraz rozwijania zainteresowań. 

2. Świetlica szkolna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w trakcie różno-
rodnych zajęć: dydaktyczno - umysłowych, żywego słowa, rekreacyjnych, umuzykalniają-
cych, praktyczno - technicznych, plastycznych i relaksacyjnych. 

3. Świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej zostać w szkole ze 
względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szko-
ły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum, w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wie-
lodzietnych i wychowawczo zaniedbanych oraz uczniowie: 

1) nieuczęszczający na zajęcia religii lub wychowania do życia w rodzinie,  

2) oczekujący na zajęcia edukacyjne, 

3) nieuczestniczący w zajęciach z powodu nieobecności nauczyciela, 

4) wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych. 

5. Ze świetlicy szkolnej mogą również korzystać uczniowie technikum i zasadniczej szkoły 
zawodowej. 
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§ 64 

1. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej zgłaszają rodzice (prawni opiekunowie) 
na druku ustalonym przez Dyrektora Zespołu. 

2. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub odmowie podejmuje Dyrektor Zespołu 
po zaopiniowaniu wniosku przez wicedyrektora ds. szkoły podstawowej i gimnazjum. 

3. Od decyzji Dyrektora Zespołu, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Organu 
Prowadzącego. Decyzja Organu Prowadzącego jest ostateczna. 

§ 65 

1. Praca świetlicy szkolnej prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczej, wy-
chowawczej i dydaktycznej, opracowany na podstawie planu pracy Zespołu. 

2. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z wicedyrektorem        
ds. szkoły podstawowej i gimnazjum, z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez rodzi-
ców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających z opieki świetlicy. 

3. W świetlicy szkolnej zajęcia prowadzone są grupach wychowawczych. Liczba uczniów      
w grupie nie powinna przekraczać 25 wychowanków. 

4. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwycza-
janie do samodzielnego myślenia, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomiesz-
czeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, 

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdol-
nień, 

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawy-
ków życia codziennego, 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieny oso-
bistej i dbałości o własne zdrowie, 

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności, 

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym 
szkoły. 

5. Wychowawcy świetlicy prowadzą obowiązującą dokumentację oraz ponoszą odpowie-
dzialność za realizację statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej, organizując jej pracę 
zgodnie z opracowanym przez siebie planem.   

6. Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały 
umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka ( przybory          
i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przy-
bory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny). 

7. Szczegółową  organizację świetlicy szkolnej, prawa i obowiązki wychowanka oraz zasady 
zachowania się i korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych określa Regulamin Świe-
tlicy Szkolnej, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Zespołu.  
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§ 66 

1. Zespół prowadzi Internat dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu, którzy z uwagi 
na odległość zamieszkania od szkoły nie mają możliwości codziennych dojazdów. 

2. Internat jest czynny w okresach trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Internatu określa Regulamin Internatu, 
który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 
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     ////////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VV   ///////////////////////// 
 

NNAAUUCCZZYYCCIIEELLEE  II  IINNNNII  PPRRAACCOOWWNNIICCYY  ZZEESSPPOOŁŁUU  

ZZaassaaddyy  zzaattrruuddnniiaanniiaa  

§ 67 

1. W celu realizacji zadań statutowych w Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników  
administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określa, odpowiednio dla danej 
grupy pracowniczej, ustawa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy. 

3. Pracowników Zespołu, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu, 
kierując się przepisami prawa oraz realnymi potrzebami Zespołu. 

4. Wszystkich pracowników Zespołu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin obowiązuje  
40 - godzinny tygodniowy czas pracy. 

5. Przydział obowiązków i odpowiedzialności dla każdego pracownika zatrudnionego na 
określonym stanowisku, opracowuje bezpośredni przełożony i przedkłada go do zatwier-
dzenia Dyrektorowi Zespołu. Zatwierdzony i podpisany przez pracownika przydział 
umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

ZZaaddaanniiaa  nnaauucczzyycciieellii  

§ 68 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i są odpowie-
dzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 

2. Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować podstawowe funkcje Zespołu, kształcić    
i wychowywać uczniów w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu 
patriotyzmu i humanizmu, tolerancji, szacunku do pracy oraz rozwijać postawy moralne   
i obywatelskie, zgodnie z ideą integracji europejskiej. 

§ 68 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy: 

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym realizo-
wanie programu nauczania  zawartego w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania 
oraz Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki, 

2) dbanie o właściwy poziom nauczania, 

3) bezstronne, rytmiczne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich trakto-
wanie, 
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4) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć w szkole, 
wycieczek i innych imprez pozaszkolnych oraz podejmowanie działań profilaktycz-
nych, eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa i wypadkowość w Zespole oraz jego 
otoczeniu, 

5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń 
szkolnych i życiowych poprzez rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb uczniów oraz 
umożliwianie kontaktu z pedagogiem szkolnym, 

6) indywidualizowanie pracy z uczniami na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych 
potrzeb, 

7) prowadzenie przez nauczycieli klas I - III szkoły podstawowej obserwacji i pomiarów 
pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych 
trudności w uczeniu się, 

8) dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny i estetykę powierzonej klasopracowni 
oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej Zespołu poprzez wnioskowanie do Dyrektora 
Zespołu o zakup nowych pomocy i sprzętu, 

9) stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych for-
mach doskonalenia zawodowego, 

10) uczestniczenie w pracy Rady Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych i zadanio-
wych, realizowanie postanowień i uchwał Rady oraz uczestniczenie w przeprowadza-
niu sprawdzianu i egzaminów w ramach czynności i zajęć zgodnie z art. 42 KN, 

11) przestrzeganie godzin pracy zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć, 

12) terminowe i rzetelne wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Zespołu i bezpo-
średnich przełożonych, 

13) systematyczne, prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

14) uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych, 

15) zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i wewnątrz-
szkolnego oraz regulaminami i procedurami regulującymi działalność Zespołu. 

2. Do podstawowych praw nauczycieli w szczególności należy: 

1) wybór programu nauczania i podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkol-
nego, 

2) opracowanie własnego programu nauczania, 

3) dostęp do pomocy techno-dydaktycznych będących w posiadaniu Zespołu, 

4) wybór metod nauczania i form pracy z uczniami, zapewniających właściwą realizację 
programu nauczania i podstawy programowej, 

5) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, 

6) stosowanie wobec uczniów indywidualnego podejścia zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 

7) korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas pełnie-
nia obowiązków służbowych lub w związku z pełnieniem tych obowiązków, na zasa-
dach określonych w ustawie Kodeks Karny. 
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ZZeessppoołłyy  nnaauucczzyycciieellsskkiiee  ii  iicchh  zzaaddaanniiaa  

§ 70 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Nauczycieli, którego 
zadaniem w szczególności jest: 

1) ustalanie zestawu programów nauczania i podręczników dla oddziału, 

2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych w praktyce realizacyjnej, 

3) uzgadnianie wymagań edukacyjnych dla obowiązujących zajęć edukacyjnych, 

4) organizowanie wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

5) uzgadnianie tygodniowego łącznego obciążenia ucznia pracą domową, 

6) udział w ustalaniu ocen zachowania uczniów. 

2. Pracą Zespołu Nauczycieli kieruje wychowawca oddziału. 

3. Posiedzenia Zespołu Nauczycieli organizowane są co najmniej dwa razy w roku szkolnym 
w celu: 

1) doboru lub modyfikacji programów nauczania i podręczników dla oddziału oraz usta-
lenia harmonogramu monitorowania osiągnieć uczniów, 

2) dokonania semestralnej i rocznej ewaluacji osiągnięć uczniów oraz ustalenia zadań 
na następny rok szkolny. 

4. Zespół Nauczycieli ma prawo do: 

1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w całym 
cyklu kształcenia, 

2) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ustalania indy-
widualnych programów, 

3) wnioskowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych 
i opiekuńczych dotyczących danego oddziału, 

4) otrzymania wsparcia i pomocy ze strony kierownictwa Zespołu i pozostałych nauczy-
cieli. 

§ 71 

1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych lub zajęć pokrewnych tworzą Zespoły Przed-
miotowe. 

2. Do zadań Zespołu Przedmiotowego w szczególności należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia wyboru i sposobów reali-
zacji programów nauczania oraz korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

2) wspólne opracowanie przedmiotowych zasad oceniania uczniów, wymagań eduka-
cyjnych oraz sposobów badania jakości nauczania, 

3) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i organiza-
cyjnego dla nauczycieli stażystów oraz nauczycieli rozpoczynających pracę w Zespole, 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania 
oraz innowacji i eksperymentów, 

5) prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, 
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6) uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych. 

3. W Zespole działają następujące Zespoły Przedmiotowe: 

1) Zespół Przedmiotów Humanistycznych, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący 
przedmiotów humanistycznych w Gimnazjum, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej oraz nauczyciele bibliotekarze, 

2) Zespół Języków Obcych, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący języków ob-
cych realizowanych w Zespole, 

3) Zespół Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych, w skład którego wchodzą na-
uczyciele uczący przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gimnazjum, Tech-
nikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej  

4) Zespół Kultury Fizycznej, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący wychowania 
fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum, Technikum i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej, 

5) Zespół Przedmiotów Zawodowych, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący 
przedmiotów zawodowych w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, 

6) Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący 
w klasach I – III szkoły podstawowej oraz wychowawcy świetlicy, 

7) Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący w klasach IV 
- VI szkoły podstawowej. 

4. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ze-
społu. 

5. Kadencja przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego trwa cztery lata. Na wniosek 
członków zespołu, za zgodą przewodniczącego zespołu, Dyrektor Zespołu może przedłu-
żyć kadencję na kolejne dwa lub cztery lata. 

6. Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego opracowuje roczny plan pracy Zespołu, organi-
zuje zebrania dla wszystkich członków zespołu, przydziela im zadania oraz przedstawia na 
posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej sprawozdanie z pracy zespołu. 

§ 72 

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań statutowych Zespołu Dyrektor powołuje: 

1) Zespół Wychowawczy, którego celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań 
wychowawczych i opiekuńczych Zespołu, 

2) Zespół ds. Badania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów, którego celem diagnozowanie 
osiągnięć edukacyjnych uczniów, monitorowanie przebiegu kształcenia oraz analiza      
i ocena efektów kształcenia, 

3) stałe lub doraźne Zespoły i Komisje Problemowo - Zadaniowe, których celem jest 
zapewnienie prawidłowej realizacji przydzielonych zadań statutowych Zespołu. 

2. Pracą zespołów i komisji , o których mowa w ust. 1, kierują przewodniczący powołani 
przez Dyrektora Zespołu.  

3. Przewodniczący powołanych zespołów i komisji opracowują roczne plany swojej działal-
ności, organizują i nadzorują pracę członków oraz przedstawiają Radzie Pedagogicznej 
sprawozdania z realizacji zadań. 
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ZZaaddaanniiaa  wwyycchhoowwaawwccyy  ooddddzziiaałłuu  

§ 73 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Wychowawca, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, prowadzi 
swój oddział przez cały cykl kształcenia. 

§ 74 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, podejmuje następujące 
działania: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) prowadzi planową pracę wychowawczo-opiekuńczą, zapewniającą pełną realizację 
celów i zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profi-
laktyki, 

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowe-
go, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

4) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół oraz 
podejmuje działania profilaktyczne, eliminujące zagrożenie bezpieczeństwa i po-
wstawania wypadków w Zespole oraz  jego otoczeniu, 

5) współdziała z nauczycielami, uczącymi w jego oddziale, w celu uzgodnienia  wspól-
nych  działań wychowawczych, dotyczących ogółu uczniów, a także uczniów szczegól-
nie uzdolnionych oraz z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi, 

6) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole oraz pomiędzy wychowankami a innymi 
członkami społeczności szkolnej, 

7) dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne i praktyczne oraz bada 
przyczyny opuszczania przez nich zajęć i rezygnacji z nauki, 

8) wywiera pozytywny wpływ na zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą oraz wdra-
ża ich do świadomego postępowania zgodnie z zasadami Regulaminu Szkoły, 

9) współpracuje z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości swoich 
wychowanków, 

10) dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkłada 
sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pe-
dagogicznej, 

11) organizuje ogólne zebrania z rodzicami oraz indywidualne konsultacje dla rodziców    
(prawnych opiekunów), 
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12) umożliwia zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) kontakt z nauczyciela-
mi uczącymi poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

13) prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację klasy i uczniów, sporządza zesta-
wienia statystyczne dotyczące klasy oraz wykonuje czynności administracyjne zgodnie 
z poleceniami Dyrektora Zespołu i uchwałami Rady Pedagogicznej. 

3. Wychowawca ma zagwarantowane prawo do: 

1) decydowania, w porozumieniu z samorządem klasy, o rocznym planie działań wy-
chowawczych, 

2) ustalenia własnych form nagradzania i motywowania wychowanków oraz wniosko-
wania do Rady Pedagogicznej o nagrody i wyróżnienia dla swoich wychowanków, 

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu i Ra-
dy Pedagogicznej. 

§ 75 

1. Dyrektor Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, może zmienić wy-
chowawcę z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek uczniów, rodziców (prawnych 
opiekunów) lub wychowawcy. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Zespołu podejmuje na podstawie umotywo-
wanego wniosku, złożonego przez wychowawcę, Samorząd Klasowy lub rodziców (praw-
nych opiekunów), po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

3. Samorząd Klasowy dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, protokół z zebrania 
klasowego, na którym w głosowaniu tajnym podjęli decyzję o zmianie wychowawcy. Ze-
branie odbywa się pod opieką pedagoga. Decyzja jest prawomocna, jeśli została podjęta 
zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich uczniów danego oddziału. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do wniosku, o którym mowa w ust. 2, protokół   
z zebrania klasowego, na którym w głosowaniu tajnym podjęli decyzję o zmianie wycho-
wawcy. Zebranie prowadzi przewodniczący Oddziałowej Rady Rodziców. Decyzja jest 
prawomocna, jeśli została podjęta zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 rodziców 
(prawnych opiekunów) danego oddziału. 

5. O podjętej decyzji, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Zespołu informuje zainteresowa-
nych w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie, za po-
średnictwem Dyrektora Zespołu, do Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, w ter-
minie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

ZZaaddaanniiaa  ppeeddaaggooggaa  sszzkkoollnneeggoo  

§ 76 

1. Pedagog szkolny organizuje i koordynuje działalność Zespołu w zakresie opieki i pomocy 
wychowawczej nad uczniami  oraz podejmuje działania w celu podniesienia poziomu kul-
tury pedagogicznej rodziców.  

2. Do zadań Pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska uczniów oraz przyczyn ich trudności         
i niepowodzeń szkolnych, 
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2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 
szkolnych, 

3) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z Programu 
Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz wspieranie nauczycieli i wycho-
wawców w tym zakresie, 

4) organizowanie stałej współpracy z nauczycielami, poradnią psychologiczno - peda-
gogiczną, sądem, policją oraz z placówkami opieki społecznej, 

5) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz 
udostępnianie informacji w tym zakresie, 

6) koordynowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowa-
nych przez nauczycieli, 

7) udzielanie wsparcia i porad wychowawczych rodzicom (prawnym opiekunom) 
uczniów przejawiających problemy dydaktyczne, wychowawcze i zaburzenia zacho-
wania, 

8) doskonalenie swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych for-
mach dokształcania i doskonalenia,  

9) systematyczne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji swojej działal-
ności, 

10) dokonywanie semestralnych analiz sytuacji wychowawczo-opiekuńczej w Zespole, 
opracowywanie sprawozdań z realizacji planu pracy pedagoga i przedstawianie ich na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

3. Pedagog szkolny ma prawo do: 

1) decydowania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną o rocznym planie działań wy-
chowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych Zespołu, 

2) ustalania własnych form pracy z uczniami, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami 
(prawnymi opiekunami) w celu zapewnienia właściwej i skutecznej pracy wycho-
wawczej i opiekuńczej, 

3) współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do przeciwdziałania zjawi-
skom patologii społecznej w zakresie specjalistycznej pomocy diagnostycznej, tera-
peutyczno-leczniczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej, 

4) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu i Ra-
dy Pedagogicznej. 

ZZaaddaanniiaa    nnaauucczzyycciieellaa    bbiibblliiootteekkaarrzzaa  

§ 77 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną  oraz prace organizacyj-
no-techniczne. 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy: 

1) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

2) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z uży-
ciem różnorodnych źródeł informacji,   
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3) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł 
informacji wykraczających poza program nauczania, 

4) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu in-
formacji i materiałów potrzebnych do uzupełnienia braków, 

5) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

6) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno-technicznych należy: 

1) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 
obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i ma-
teriałów ćwiczeniowych, 

2) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

4) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyj-
nych i materiałów ćwiczeniowych, selekcjonowanie zbiorów, 

5) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

ZZaaddaanniiaa    wwyycchhoowwaawwccyy    ŚŚwwiieettlliiccyy    SSzzkkoollnneejj  

§ 78 

1. Wychowawca Świetlicy Szkolnej realizuje podstawowe funkcje świetlicy: opiekuńczą, 
profilaktyczną, reedukacyjną i kompensacyjną. 

2. Do zadań wychowawcy Świetlicy Szkolnej w szczególności należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki swoim wychowankom, 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwycza-
janie do samodzielnego myślenia, 

3) rozpoznawanie środowiska uczniów, ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz in-
formowanie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach i trudnościach wycho-
wawczych ich dzieci, 

4) wspieranie rozwoju indywidualnego wychowanków oraz stwarzanie im warunków do  
rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych, technicznych i teatralnych, 

5) systematyczne wdrażanie wychowanków do poszanowania mienia społecznego, 
utrzymywania porządku i kulturalnego zachowania, 

6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieny 
osobistej i dbałości o własne zdrowie, 

7) współdziałanie z wychowawcami klasowymi, pielęgniarką szkolną, pedagogiem i ro-
dzicami (prawnymi opiekunami) w procesie wychowania, 

8) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracy świetlicy, 

9) wykonywanie zadań organizacyjnych, związanych z dożywianiem wychowanków oraz 
innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu. 
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ZZaaddaanniiaa  wwyycchhoowwaawwccyy  iinntteerrnnaattuu  

§ 79 

1. Wychowawca Internatu podejmuje i wykonuje zadania wychowawcze, opiekuńcze,  
dydaktyczne oraz administracyjno-organizacyjne, a w szczególności:  

1) kształtuje wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udziela pomocy 
uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dba o właściwą atmosferę podczas nauki 
własnej, 

2) stosuje różne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, zmierzającej do kształtowa-
nia zasad demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych zjawisk za-
chodzących w kraju i za granicą, 

3) rozwija zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, wykorzystując do tego celu 
przewidziany w porządku dnia czas wolny, 

4) czuwa nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w po-
mieszczeniach, w których przebywa młodzież, 

5) dba o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć spor-
towych,  

6) aktywnie zwalcza wszelkie przejawy patologii oraz zapobiega konfliktom i stresom, 

7) troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wycho-
wanków, 

8) utrzymuje stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami oraz systematycznie współ-
pracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, 

9) systematycznie doskonali wiedzę i umiejętności zawodowe, 

10) systematycznie wypełnia wymaganą dokumentację oraz wykonuje inne zadania zle-
cone przez przełożonych. 

2. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień wychowawcy internatu określa przydział 
obowiązków ustalony przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z Kierownikiem Internatu. 

PPrraaccoowwnniiccyy  aaddmmiinniissttrraaccjjii  ii  oobbssłłuuggii  ZZeessppoołłuu  

§ 80 

1. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania  Zespołu, utrzymania obiektu i jego oto-
czenia w ładzie i czystości Dyrektor Zespołu zatrudnia pracowników administracji i obsłu-
gi, w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

2. Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników 
administracji i obsługi ustala bezpośredni ich przełożony i przedkłada je do zatwierdzenia  
Dyrektorowi Zespołu. Zatwierdzone i podpisane przez pracowników przydziały zamiesz-
cza się w ich teczkach akt osobowych. 

3. Liczbę etatów i stanowisk ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Organem Prowadzą-
cym. Wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi stanowi  załącznik do arkusza 
organizacji Zespołu. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Zespole zobowiązani są do: 

1) realizacji wszystkich zadań i obowiązków określonych w ich przydziałach czynności, 
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2) dbania o bezpieczeństwo własne, uczniów i innych pracowników, 

3) podejmowania działań eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa i wypadkowość      
w Zespole oraz jego otoczeniu poprzez: 
a) zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych usterek, zagrażających bezpie-

czeństwu oraz zdarzeń, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących za-
grożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

b) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów,  stanowią-
ce zagrożenie ich bezpieczeństwa, 

c) zwracanie uwagi i reagowanie na osoby postronne, przebywające na terenie Ze-
społu, 

IInnnnee    ssttaannoowwiisskkaa    kkiieerroowwnniicczzee    ww    ZZeessppoollee  

§ 81 

1. W celu sprawnego kierowania Zespołem Dyrektor Zespołu, po uzyskaniu zgody Organu 
Prowadzącego, tworzy stanowiska wicedyrektorów oraz stanowisko kierownika gospo-
darczego Zespołu i stanowisko kierownika Internatu. 

2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ust. 1, określa ustawa i Organ Prowadzą-
cy. Liczba i rodzaje stanowisk kierowniczych powinny być dostosowane do aktualnych 
potrzeb Zespołu oraz jego możliwości finansowych. 

3. Dla każdego utworzonego stanowiska kierowniczego Dyrektor Zespołu sporządza zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

4. Obsadę stanowisk kierowniczych jak i odwołania z tych stanowisk dokonuje Dyrektor 
Zespołu, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

§ 82 

1. W Zespole, stosownie do typów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz realizowanych 
zadań, utworzone są cztery stanowiska wicedyrektorów: 

1) stanowisko wicedyrektora ds. szkoły podstawowej i gimnazjum, 

2) stanowisko wicedyrektora ds. szkół zawodowych, 

3) stanowisko wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego,  

4) stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego. 

2. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań Dyrektora Zespołu w ramach ustalonych 
kompetencji, a w szczególności: 

1) pełnią funkcję zastępcy Dyrektora Zespołu w przypadku jego nieobecności, 

2) sprawują nadzór pedagogiczny, 

3) wspierają Dyrektora Zespołu w kierowaniu Zespołem poprzez: 

a) organizowanie bieżącej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

b) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym, 

c) dbanie o właściwe i bezpieczne warunki pracy i nauki oraz podejmowanie dzia-
łań profilaktycznych, eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa i wypadkowość 
w szkole i jej otoczeniu, 
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d) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy oraz budowania wła-
ściwego klimatu pracy w Zespole. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień dla wicedyrektorów ustala Dyrektor Zespo-
łu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i specyfiką Zespołu oraz podaje je do wia-
domości Radzie Pedagogicznej i pozostałym pracownikom Zespołu. 

§ 83 

1. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Internatu, Dyrektor Zespołu powołuje 
kierownika Internatu. 

2. Kierownik Internatu organizuje całokształt pracy wychowawczo - opiekuńczej i admini-
stracyjno – gospodarczej Internatu, zgodnie z przydziałem zadań, a w szczególności: 

1) kieruje i sprawuje nadzór nad pracownikami pedagogicznymi oraz pracownikami ad-
ministracji i obsługi Internatu, 

2) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wychowankom,  

3) określa zadania i obowiązki dla podwładnych mu pracowników w formie przydziałów 
obowiązków oraz stwarza im właściwe i bezpieczne warunki pracy, 

4) zapewnia podwładnym udział w szkoleniach, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa w Zespole i udzielania pierwszej 
pomocy. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień kierownika Internatu określa przydział obo-
wiązków ustalony przez Dyrektora Zespołu. 

§ 84 

1. W celu organizowania pracy administracyjnej i gospodarczej Dyrektor Zespołu powołuje 
kierownika gospodarczego. 

2. Kierownik gospodarczy organizuje całokształt pracy administracyjnej i gospodarczej Ze-
społu, zgodnie z przydziałem zadań, a w szczególności: 

1) kieruje i sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi, 

2) określa zadania i obowiązki dla podwładnych mu pracowników w formie przydziałów 
obowiązków oraz stwarza im właściwe i bezpieczne warunki pracy, 

3) zapewnia podwładnym udział w szkoleniach, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej,  bezpieczeństwa w Zespole i udzielania pierwszej 
pomocy. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień kierownika  gospodarczego określa przy-
dział obowiązków ustalony przez Dyrektora Zespołu. 

 
 
 
 

////////////////////////////////  /////     /////     /////     ///////////////////////////////////// 
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     ////////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVII   //////////////////////// 
 

UUCCZZNNIIOOWWIIEE  ZZEESSPPOOŁŁUU  

§ 85 

1. Społeczność uczniowską Zespołu tworzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum,          
i szkół ponadgimnazjalnych - zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.  

2. Uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum są odpowiednio dzieci i absolwenci szkoły 
podstawowej zamieszkałe w rejonie Zespołu. 

3. Uczniami szkół ponadgimnazjalnych są absolwenci gimnazjum. 

4. Uczniowie, w momencie zapisania się do wybranej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, 
przyjmują na siebie przysługujące im prawa i obowiązki. 

PPrraawwaa    ii    oobboowwiiąązzkkii    uucczznniiaa  

§ 86 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programami nauczania i wymaganiami edukacyjnymi z obowiązko-
wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, 

3) opieki wychowawczej  i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę         
i poszanowanie własnej godności, przekonań i własności, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonej na podstawie jasnych kryteriów 
oraz znanych sposobów kontroli postępów w nauce, 

6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgo-
zbioru biblioteki i czytelni szkolnej, 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób kulturalny, pozbawiony wulgary-
zmów, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religij-
nych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

9) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolne-
go, zarówno w przypadkach trudności w nauce jak i poszerzenia swoich wiadomości   
i rozwoju zainteresowań, 

10) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych       
i ferii, 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, przynależność do mło-
dzieżowych organizacji działających na terenie Zespołu, 
 



 

                    Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej                                   str. 41 

12) udziału w organizowaniu imprez kulturalnych i oświatowych na terenie szkoły, 

13) wyboru kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z puli godzin do dyspozy-
cji Dyrektora Zespołu. 

2. Ponadto uczeń ma prawo do: 

1) zgłaszania Dyrektorowi Zespołu i pozostałym organom Zespołu oraz  nauczycielom, 
pisemnie i ustnie, wniosków oraz postulatów, dotyczących uczniów i życia zespołu 
klasowego oraz poinformowania o sposobie ich załatwienia, 

2) zgłaszania wychowawcy oddziału szczególnie trudnych problemów dotyczących na-
uki, wychowania i codziennego życia w Zespole oraz oczekiwania wyjaśnień, wsparcia 
i pomocy w ich rozwiązywaniu, 

3) korzystania, w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców, z pomocy materialnej, 
w przypadku sytuacji losowych, 

4) udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących ważnych spraw uczniow-
skich. 

3. Uczeń może starać się o zezwolenie na indywidualny tok nauki oraz organizację indywi-
dualnego programu lub toku nauki, na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 87 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu, Regu-
laminie Szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminach pracowni szkolnych, warsztatów szkol-
nych w BCKUiP oraz przepisów bhp podczas praktyk w zakładach pracy. 

2. Uczeń zobowiązany jest: 

1) regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, systematycznie przygo-
towywać się do wszystkich zajęć oraz godnie zachowywać się podczas zajęć, 

2) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

3) na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie i ter-
minie określonym w Regulaminie Szkoły, 

4) dbać o schludny wygląd i odpowiedni codzienny strój, przestrzegać zasad higieny 
osobistej oraz nosić odświętny strój, według ustalonego wzoru, w sytuacjach okre-
ślonych w Regulaminie Szkoły, 

5) nosić wymagany strój i obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego, 

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, szanować mienie szkoły i osobiste 
każdego członka społeczności szkolnej oraz naprawiać wyrządzone szkody material-
ne, 

7) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, odnosić się  do nich z szacunkiem, przyjmować prawidłową po-
stawę podczas rozmowy z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu, 

8) bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych określonych w Regulaminie Szkoły, 

9) dbać o honor i tradycje Zespołu oraz współtworzyć jej autorytet i godnie reprezen-
tować na zewnątrz, 
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10) aktywnie uczestniczyć w konkursach, zawodach i olimpiadach oraz terminowo wyko-
nywać podjęte zobowiązania,  

11) chronić własne życie i zdrowie, wystrzegać się szkodliwych nałogów, przeciwstawiać 
się przejawom brutalności i wulgaryzmom,  

12) terminowo dokonywać zwrotu wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej, wypeł-
niać kartę obiegową oraz odbierać dokumenty po zakończeniu nauki, 

13) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedago-
gicznej oraz ustaleniom wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, 

14) posiadać legitymację szkolną i okazywać ją nauczycielom i innym pracownikom Ze-
społu. 

§ 88 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 
złożyć pisemną skargę do Dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy oddziału           
i oczekiwać odpowiedzi. 

2. W przypadku powstania sporu dotyczącego naruszenia Regulaminu Szkoły, uczeń lub 
jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do: 

1) wychowawcy oddziału, 

2) Samorządu Uczniowskiego, 

3) Dyrektora Zespołu. 

3. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wewnątrz Zespołu, uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu do wizytatora ko-
ordynatora ds. przestrzegania praw ucznia w Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delega-
tura w Bielsku-Białej. 

NNaaggrraaddzzaanniiee    ii    wwyyrróóżżnniiaanniiee    uucczznniióóww  

§ 89 

1. Uczeń Zespołu może być wyróżniony i nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce i za-
chowaniu, wzorowe wywiązywanie się z obowiązków, wzorową frekwencję w ciągu roku 
szkolnego, sukcesy w pracy szkolnych organizacji, zawodach sportowych, konkursach         
i olimpiadach oraz osiągnięcia w innych przejawach życia szkoły lub regionu. 

2. Wyróżnianie i nagradzanie może następować na wniosek wychowawcy oddziału, nauczy-
ciela danych zajęć edukacyjnych, Rady Samorządu Uczniowskiego, kierownictwa warszta-
tów szkolnych BCKUiP, kierownictwa Zespołu lub kierownictwa organizacji społecznych. 

§ 90 

1. W Zespole ustala się następujące formy wyróżnień i nagród dla najlepszych uczniów: 

1) dyplom uznania, 

2) nagroda książkowa, rzeczowa lub finansowa w formie dotacji do wycieczki, 

3) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów), 

4) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

5) pochwała Dyrektora Zespołu. 
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2. Świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, 
którzy uzyskali w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji średnią wynoszącą 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

3. Absolwent Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, który osiąga najwyższe wyniki w nauce         
i pracy społecznej oraz prezentuje wzorową postawę, otrzymuje puchar „ Primus Inter 
Pares” oraz zostaje wpisany do Złotej Księgi Absolwentów Zespołu. Zasady i tryb przy-
znawania pucharu określa odrębna procedura. 

4. Absolwent Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który osiąga najwyższe wyniki       
w nauce i pracy społecznej oraz prezentuje wzorową postawę, otrzymuje medal „ Primus 
Inter Pares” oraz zostaje wpisany do Złotej Księgi Absolwentów Zespołu. Zasady i tryb 
przyznawania medalu określa odrębna procedura. 

5. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej najlepszy uczeń szkoły po-
nadgimnazjalnej może otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

6. Narody i wyróżnienia wręczane są podczas uroczystości pożegnania absolwentów oraz  
zakończenia roku szkolnego.  

KKaarraanniiee    uucczznniióóww    

§ 91 

1. Uczeń może być ukarany  za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu, a w szcze-
gólności za: 
1) naruszanie dobra, godności i nietykalności osobistej członka społeczności szkolnej, 

2) przejawy wandalizmu, niszczenia mienia szkoły,  

3) posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków i środków 
psychotropowych, picie alkoholu, palenie tytoniu lub  e-papierosów na terenie szko-
ły,  

4) lekceważenie obowiązków, chuligaństwo, używanie wulgaryzmów, destrukcyjny 
wpływ na społeczność szkolną,  

5) kradzież na terenie szkoły, fałszowanie dokumentów lub inne oszustwa. 

2. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, o których mowa w ust. 1, w Zespole stosuje 
się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy,  

2) nagana wychowawcy, 

3) upomnienie Dyrektora Zespołu,  

4) nagana Dyrektora Zespołu, 

5) czasowe zawieszenie ucznia w wybranych przywilejach szkolnych: reprezentowanie 
szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych, zawodach sportowych, zgłaszania 
nieprzygotowania do zajęć, 

6) przeniesienie ucznia decyzją Rady Pedagogicznej do równoległego oddziału, 

7) przeniesienie ucznia spełniającego obowiązek szkolny  przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty, do innej szkoły, na wniosek  Dyrektora Zespołu,  

8) skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów Zespołu. 
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3. Z wnioskiem o udzielenie kary uczniowi może wystąpić do Dyrektora Zespołu każdy pra-
cownik Zespołu. 

4. Prawo do udzielenia kary w stosunku do ucznia posiada wychowawca oddziału i Dyrektor 
Zespołu.  

5. Przy wymierzaniu kary w stosunku do ucznia obowiązuje zasada stopniowania kar. Sto-
sowanie kar nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

§ 92 

1. Wychowawca wymierza karę, o której mowa w § 91 ust. 2 pkt 1 i 2, po uprzednim wysłu-
chaniu wyjaśnień obwinionego ucznia (grupy uczniów) i skonsultowaniu decyzji z wicedy-
rektorem. 

2. Wychowawca zobowiązany jest poinformować obwinionego ucznia (grupę uczniów) i ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o wymierzonej karze, a także o trybie odwoływania się 
od kary. 

§ 93 

1. Dyrektor Zespołu wymierza kary, o których mowa w § 91 ust. 2 pkt 3 - 7, na podstawie 
wniosków, o których mowa § 91 ust. 3, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień obwinione-
go ucznia (grupy uczniów) i skonsultowaniu decyzji z wicedyrektorem i wychowawcą. 

2. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest poinformować obwinionego ucznia (grupę uczniów)   
i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymierzonej karze, a także o trybie odwoływania 
się od kary. 

§ 94 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Zespołu do skreśle-
nia ucznia pełnoletniego z listy uczniów  w przypadku, gdy uczeń mimo podejmowanych 
działań wychowawczych, łamie postanowienia Statutu Zespołu, a w szczególności: 

1) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu, życiu, 
godności innych członków społeczności szkolnej lub powodujący poważne zakłócenia 
procesu dydaktycznego, 

2) dopuszcza się czynów łamiących prawo: np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie, 
pobicie, niszczenie mienia szkoły, fałszowanie dokumentów szkolnych, wprowadza 
na teren szkoły osoby postronne, 

3) przebywa na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających, 

4) posiada, zażywa lub rozprowadza na terenie szkoły narkotyki i środki psychotropowe, 

5) opuścił w semestrze powyżej 50 % zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia i nadal nie 
uczęszcza na zajęcia, mimo podjętych działań wychowawczych, 

6) porzucił szkołę i brak reakcji  na wezwania wychowawcy zarówno ze strony ucznia, 
jak jego rodziców.  

2. Uczeń, który otrzymał prawomocny wyrok sądowy, podlega skreśleniu z listy uczniów       
w trybie natychmiastowej wykonalności bez stosowania gradacji kar. 
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§ 95 

1. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów obejmuje: 

1) złożenie przez wychowawcę  wniosku o zamiarze ukarania ucznia do Dyrektora Ze-
społu. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i zawierać podstawę prawną ka-
ry oraz jej uzasadnienie, 

2) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez zespół powołany przez Dyrek-
tora Zespołu w celu zebrania materiałów, mogących służyć jako dowód w sprawie 
oraz wysłuchania wyjaśnień obwinionego ucznia. Zespół sporządza protokół z prze-
prowadzonego postępowania, 

3) omówienie i szczegółowe przeanalizowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ma-
teriałów zgromadzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniające-
go. W posiedzeniu Rady powinien uczestniczyć wychowawca oddziału w charakterze 
osoby reprezentującej interesy obwinionego ucznia, 

4) poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wszczęciu postępowania              
w sprawie skreślenia z listy uczniów oraz prawie do zapoznania się z dokumentami 
sprawy, 

5) przedstawienie przez Samorząd Uczniowski pisemnej opinii w sprawie wniosku o za-
miarze skreślenia ucznia z listy, nie później niż 2 tygodnie od dnia złożenia wniosku,   

6) podjęcie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy przez Radę Pedagogiczną w dro-
dze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków, 

7) wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Zespołu w sprawie skreślenia 
ucznia z listy uczniów. 

2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) jako strona toczącego się postępowania po-
winni być informowani o każdym etapie toczącego się postępowania.  

3. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów  Dyrektor Zespołu  zobowiązany jest przekazać 
do wiadomości zainteresowanemu uczniowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

TTrryybb    ooddwwoołłyywwaanniiaa    ssiięę    oodd    kkaarryy  

§ 96 

1. Od nałożonej przez wychowawcę kary, o której mowa w § 91 ust. 2 pkt 1 i 2, uczeń lub 
jego rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się w formie pisemnej do Dyrektora Zespo-
łu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z wicedyrektorem, wychowawcą i przewodniczącym 
Samorządu uczniowskiego, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania od-
wołania i podejmuje decyzję o utrzymaniu lub cofnięciu kary. 

3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Zespołu jest ostateczna. 

§ 97 

1. Od nałożonej przez Dyrektora Zespołu kary, o której mowa w § 91 ust. 2 pkt 3 - 7, uczeń 
lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w formie pisemnej odwołać się w formie pi-
semnej do Dyrektora Zespołu w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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2. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Zespołu w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania wniosku i podejmuje decyzję o utrzymaniu lub cofnięciu kary. 

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą: Dyrektor Zespołu, wicedyrektor, pe-
dagog szkolny, wychowawca oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Przewod-
niczącym komisji jest Dyrektor Zespołu. 

4. Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala wynik i upoważnia Dyrektora Zespołu do wydania 
decyzji administracyjnej. 

5. Decyzja wydana przez Dyrektora Zespołu jest ostateczna. 

§ 98 

1. Od decyzji Dyrektora Zespołu, o której mowa w § 95 ust. 1 pkt 7, ukarany uczeń lub jego 
rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty,    
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

3. Decyzja o udzieleniu kary uczniowi powinna być odnotowana przez wychowawcę w do-
kumentacji oddziału. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna być odnotowa-
na również w arkuszu ocen ucznia. 

§ 99 

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród i stosowania kar wobec uczniów oraz 
tryb odwoływania się od kary określa Regulamin Szkoły, który nie może być sprzeczny z po-
stanowieniami Statutu Zespołu. 

 
 
 
 

//////////////////////////////////  /////     /////     /////     //////////////////////////////////// 
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     //////////////////////////  ROZDZIAŁ VII   //////////////////////// 
 

      REKRUTACJA UCZNIÓW      uchylony 

§ 100 uchylony; § 101 uchylony; § 102 uchylony; § 103 uchylony; § 104 uchylony; § 105 uchylony; 

§ 106 uchylony; § 107 uchylony; § 108 uchylony; § 109 uchylony; § 110 uchylony; § 111 uchylony; 

§ 112 uchylony; § 113 uchylony; § 114 uchylony; § 115 uchylony; § 116 uchylony; § 117 uchylony; 

§ 118 uchylony; § 119 uchylony;  
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     //////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIIIII   //////////////////////// 
 

ZZAASSAADDYY  WWEEWWNNĄĄTTRRZZSSZZKKOOLLNNEEGGOO    OOCCEENNIIAANNIIAA  

OOggóóllnnee  zzaassaaddyy  oocceenniiaanniiaa  

§ 120 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wy-
magań edukacyjnych wynikających, z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych w szkole programów naucza-
nia, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statu-
cie Zespołu. 

§ 121 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji        
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 
i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

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

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-
wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
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3) ustalania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych          
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-
nia,  

4) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 
ust. 3 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

6) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-
formacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu ucznia oraz szcze-
gólnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 12 ust. 2. 

WWyymmaaggaanniiaa  eedduukkaaccyyjjnnee  ii  iinnffoorrmmoowwaanniiee  oo  nniicchh  uucczznniióóww    
oorraazz  iicchh  rrooddzziiccóóww  ((pprraawwnnyycchh  ooppiieekkuunnóóww))  

§ 122 

1. Wymagania edukacyjne to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów, na poszcze-
gólnych etapach kształcenia, w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów. Określają,  
co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. 

2. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz poziomu edukacyj-
nego określają wspólnie nauczyciele uczący danych zajęć edukacyjnych na podstawie 
podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania. 

3. W Zespole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne 
poziomy wymagań edukacyjnych. 

Poziom Kategoria Stopień wymagań Skrót 

Wiadomości 
Zapamiętanie wiadomości  Wymagania konieczne  K 

Zrozumienie wiadomości  Wymagania podstawowe  P 

Umiejętności 

Stosowanie wiadomości                    
w sytuacjach typowych  Wymagania rozszerzające  R 

stosowanie wiadomości                      
w sytuacjach problemowych  Wymagania dopełniające  D 

4. W Zespole ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do otrzyma-
nia przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodat-
kowych zajęć edukacyjnych: 
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Stopień 
Zakres wymagań edukacyjnych 

Konieczne (K) Podstawowe (P) Rozszerzające (R)) Dopełniające (D) 

Niedostateczny - - - - 

Dopuszczający + - - - 

Dostateczny + + - - 

Dobry + + +  

Bardzo dobry + + + + 

Celujący + + + + 

§ 123 

1. Wymagania edukacyjne dla każdego rodzaju zajęć edukacyjnych określają wspólnie na-
uczyciele uczący danego przedmiotu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele danych zajęć edukacyjnych opracowują 
Przedmiotowe Zasady Oceniania, które zawierają: 

1) szczegółowy zakres treści programowych i kształconych umiejętności w danym roku 
szkolnym oraz kryteria wymagań edukacyjnych dla ustalonych poziomów edukacyj-
nych i poszczególnych stopni, 

2) terminy i sposoby informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kry-
teriach wymagań, 

3) sposoby informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach 
i trudnościach w nauce szkolnej, 

4) formy, częstotliwość i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wa-
runki ich poprawy, 

5) zasady ustalania klasyfikacyjnych ocen, informowania o nich uczniów i ich rodziców 
(prawnych opiekunów) oraz warunki poprawy ocen klasyfikacyjnych,  

6) sposób uzasadniania ocen oraz udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom 
(prawnym opiekunom) pisemnych prac oraz innej dokumentacji dotyczącej ocenia-
nia, 

7) sposoby uzupełniania braków w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia    
w szkole lub osiągania negatywnych wyników nauczania w ciągu roku szkolnego. 

3. Przedmiotowe Zasady Oceniania nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Ze-
społu.  

§ 124 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(opiekunów prawnych) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających         
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
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3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyj-
nej z zajęć edukacyjnych, 

4) realizowanym programie nauczania oraz przedmiotowych zasadami oceniania. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyj-
nej zachowania, 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są uczniom na pierwszych zaję-
ciach, w formie ustnego wyjaśnienia.  

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są rodzicom (prawnym opieku-
nom) uczniów przez wychowawcę oddziału na pierwszym zebraniu w danym roku szkol-
nym. 

5. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel i wychowawca do-
kumentują odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

DDoossttoossoowwaanniiee  wwyymmaaggaańń  eedduukkaaccyyjjnnyycchh  ddoo  ppoottrrzzeebb  uucczznniiaa  

§ 125 

1. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyj-
nych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych ucznia. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 
terapeutycznym (IPET), 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spe-
cjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indy-
widualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 
podstawie tej opinii. 
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§ 126 

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specy-
ficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 
podstawowej. 

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu 
zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego 
ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum            
i szkoły ponadgimnazjalnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Zespo-
łu. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz 
z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego 
ucznia. 

ZZwwoollnniieenniiaa  uucczznniiaa  zz  nniieekkttóórryycchh  zzaajjęęćć  eedduukkaaccyyjjnnyycchh  

§ 127 

1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełno-
sprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w ust. 2-5. 

2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-
ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wyko-
nywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć kompu-
terowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia   
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 128 

1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa 
kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z rea-
lizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię 
posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 
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§ 129 

1. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  albo pełnoletniego 
ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,       
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub            
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, 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. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, w doku-
mentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

§ 130 

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego, który 
jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez  zespół uczniów  gimnazjum pod opieką nau-
czyciela i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego, 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

3) wykonanie zaplanowanych działań, 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych     
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 
treści. 

4. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z wicedyrektorem ds. gimnazjum i po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela opiekującego się zespołem uczniów realizujących projekt 
edukacyjny, 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego, 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

5. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną rea-
lizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)     
o warunkach realizacji projektu,  o którym mowa w ust. 4. 

6. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz  temat  projektu 
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
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7. Dyrektor Zespołu, na wniosek wicedyrektora ds. gimnazjum, może zwolnić ucznia z rea-
lizacji projektu edukacyjnego, w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w jego  
realizacji. 

8. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin Realizacji 
Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 
w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

10. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 
zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

ZZaassaaddyy  bbiieeżżąącceeggoo  oocceenniiaanniiaa  oorraazz  ppoopprraawwaa  oocceenn  bbiieeżżąąccyycchh  

§ 131 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających       
w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych powinno być prowadzone przez wszystkich nau-
czycieli systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, w różnych formach, w warunkach 
zapewniających ich obiektywność. 

3. Nauczyciele tak organizują proces dydaktyczny, aby stworzyć jak najwięcej sytuacji umoż-
liwiających uzyskiwanie przez uczniów bieżących ocen. 

§ 132 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 

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

2. Uczeń ma prawo uzyskać od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych informację o posia-
danych ocenach z tych zajęć. 

3. Na prośbę ucznia wychowawca oddziału ma obowiązek udzielić uczniowi informacji          
o aktualnych ocenach z poszczególnych zajęć. 

4. Na każdym zebraniu odbywającym się w szkole, wychowawca oddziału zapoznaje rodzi-
ców z ocenami otrzymanymi przez ich dziecko oraz przekazuje im, otrzymane od nauczy-
cieli poszczególnych zajęć edukacyjnych, informacje dotyczące trudności edukacyjnych 
ucznia. 

5.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  uzyskać informacje o trudnościach eduka-
cyjnych ucznia bezpośrednio od nauczycieli uczących poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
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6. Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel zobowiązany jest 
uzasadnić w formie ustnej lub pisemnej ustaloną przez siebie ocenę bieżącą lub ocenę 
klasyfikacyjną. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie 
zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy. 

§ 133 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, na życzenie ucznia lub jego rodzica (praw-
nego opiekuna), nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udostępnia do wglądu, według 
następujących zasad: 

1) sprawdzone i ocenione prace pisemne (okresowe sprawdziany i kartkówki) udostęp-
niane są uczniom do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez na-
uczyciela oceniającego prace, a w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach – in-
dywidualnie, w miejscu i terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

2) sprawdzone i ocenione prace pisemne (okresowe sprawdziany i  kartkówki) udostęp-
niane są rodzicom do wglądu w szkole, w obecności nauczyciela oceniającego,             
w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie strony. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), pozostała dokumentacja doty-
cząca oceniania ucznia (dokumentacja  egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawko-
wego, sprawdzianu) jest udostępniana w szkole przez wicedyrektora wyznaczonego przez 
Dyrektora Zespołu, w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie strony. 

3. W trakcie oglądania prac lub dokumentacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dopuszcza 
się przepisywania, kopiowania ani fotografowania całości lub jakiejkolwiek części udo-
stępnionych prac i dokumentacji dotyczącej oceniania.  

4. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania w szkole pisemnych prac uczniów oraz innej 
dokumentacji dotyczącej oceniania do końca każdego roku szkolnego. 

§ 134 

1. W szkole podstawowej w klasach I - III oceny bieżące wyraża się w punktach, w nastę-
pującej skali:  

 Nazwa punktów Symbol cyfrowy Stosowane skróty 

1) 6 punktów  6 6p 

2) 5 punktów 5 5p 

3) 4 punkty 4 4p 

4) 3 punkty 3 3p 

5) 2 punkty 2 2p 

6) 1 punkt 1 1p 

2. Pozytywnymi ocenami bieżącymi są oceny ustalone w punktach, o których mowa w ust. 
1, pkt 1 – 5. 

3. Negatywną oceną bieżącą jest ocena ustalona w punkcie, o którym mowa w ust. 1, pkt 6. 
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4. W szkole podstawowej w klasach I – III, dla ocen bieżących ustala się następujące ogólne 
kryteria otrzymania poszczególnych punktów:  

1) 6 punktów otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiedzę i umiejętności z całego 
zakresu treści, określonych w programie nauczania danej klasy i samodzielnie rozwija 
własne uzdolnienia i zainteresowania, 

2) 5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wymagany zakres wiedzy i umiejęt-
ności określony w programie nauczania danej klasy i sprawnie posługuje się zdoby-
tymi wiadomościami i umiejętnościami, 

3) 4 punkty otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował zakres wiadomości, 
określonych programem nauczania danej klasy i poprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami, 

4) 3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy w zakresie treści 
podstawowych i poprawnie interpretuje podstawowe uogólnienia, 

5) 2 punkty otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności konieczne i niez-
będne do kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej i z pomocą nauczyciela 
odtwarza luźno zestawione podstawowe wiadomości, 

6) 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie 
pozwalającym na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. 

5. W szkole podstawowej w klasach I – III, oceny bieżące z religii wyraża się w stopniach 
według skali 1 – 6. 

§ 135 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śród-
roczne, roczne i końcowe wyraża się w stopniach, według następującej skali:  

 Nazwa pełna stopnia Symbol cyfrowy  Stosowane skróty 

1) celujący    6 cel 

2) bardzo bobry 5 bdb 

3) dobry 4 db 

4) dostateczny 3 dst 

5) dopuszczający 2 dop 

6) niedostateczny 1 ndst 

2. Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o któ-
rych mowa w ust. 1, pkt 1 – 5. 

3. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 
w ust. 1, pkt 6. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki            
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przy-
padku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
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5.  Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” (z wyjątkiem oceny celu-
jącej) i „ – ”  (z wyjątkiem oceny niedostatecznej) . Znaki te są sygnałem, że uczeń podej-
muje wysiłek w celu uzyskania wyższej oceny.  

§ 136 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się następujące kryteria niezbędne do 
otrzymania poszczególnych stopni: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełni opanował wiedzę i umiejętności z całego zakresu treści określonych        
w programie nauczania danej klasy (wymagania K→ P →R →D), 

b) samodzielnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymaga-
nia programowe określone w programie nauczania danej klasy, 

c) twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych zawartych w programie nauczania dla danej klasy, 
proponuje rozwiązania nietypowe, tworzy oryginalne rozwiązania, 

e)  bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach spor-
towych i turniejach, osiąga sukcesy na szczeblu szkolnym, kwalifikuje się do fina-
łu na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim i osiąga sukcesy. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wymagany zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie na-
uczania danej klasy (wymagania K→ P →R →D), 

b) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania, 

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów          
w nowych, nietypowych sytuacjach, 

e) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sporto-
wych i turniejach na szczeblu szkolnym oraz ponadszkolnym i osiąga sukcesy. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) w znacznym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych pro-
gramem nauczania danej klasy (wymagania K→ P→ R), 

b) poprawnie stosuje wiedzę w rozwiązywaniu typowych problemów teoretycznych        
i praktycznych, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) uczestniczy w życiu klasy lub szkoły, 

d) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) w podstawowym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych 
programem nauczania danej klasy (wymagania K→ P), 

b) poprawnie interpretuje podstawowe uogólnienia stosując swoją wiedzę i umie-
jętności w rozwiązywaniu typowych problemów teoretycznych i praktycznych, 

c) bierze udział w konkursach szkolnych. 



 

                    Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej                                   str. 58 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiadomości i umiejętności konieczne i niezbędne do kontynuowania na-
uki w klasie programowo wyższej (wymagania K), 

b) z pomocą nauczyciela odtwarza luźno zestawione podstawowe wiadomości           
i procesy bez rozumienia związków i uogólnień. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań koniecznych, nie opanował wiadomości i umiejętności         
w zakresie pozwalającym na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

b) nie uzupełnił w trakcie roku szkolnego braków w wiedzy niezbędnej do kontynu-
owania nauki w klasie programowo wyższej, pomimo  wsparcia i pomocy zorga-
nizowanej przez Szkołę. 

2. Szczegółowe kryteria dotyczące ocen z  poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowane 
przez nauczycieli prowadzący te zajęcia określają Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

§ 138 

1. Ustala się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (formy aktywności) 
ucznia: 

1) formy pisemne:  główne prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian wiadomości, 
test), krótkie prace pisemne (kartkówki) i zadania domowe, 

2) formy ustne:  odpowiedzi ustne, recytacje, praca na lekcji (praca z mapą, tekstem 
źródłowym, prezentacja wyników pracy zespołowej, aktywność), 

3) formy inne: praktyczne, sprawnościowe, ćwiczenia, udział w konkursach i olimpia-
dach, formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, formy wynikające ze specy-
fiki zajęć edukacyjnych, określone w PZO.  

2. Przy ocenie poszczególnych form aktywności ucznia, o których mowa w ust. 1, należy 
brać pod uwagę wiedzę i umiejętności ucznia, stopień samodzielności, zaangażowanie       
i wkład pracy oraz uwzględniać możliwości rozwojowe ucznia. 

3. Szczegółowe zasady oceniania ustalonych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów, o których mowa w ust. 1, określają Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

§ 139 

1. Główne prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian wiadomości, test), zwane dalej 
„pracami pisemnymi”, obejmują swym zakresem zrealizowany dział programowy i muszą 
być ujęte w rozkładzie materiału każdego nauczyciela. Czas pisania pracy wynosi co 
najmniej jedną godzinę lekcyjną. 

2. W każdym semestrze z jednych zajęć edukacyjnych przeprowadza się co najmniej dwie 
prace pisemne. Oceny z prac pisemnych zapisywane są kolorem czerwonym, a w przy-
padku nieobecności na pracy pisemnej, w dzienniku lekcyjnym wpisuje się „nb”. 

3. Dla danych zajęć edukacyjnych obowiązują jednakowe, ogólne kryteria oceniania prac 
pisemnych ustalone przez wszystkich nauczycieli i zapisane w Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania. 
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4. Prace pisemne przeprowadzają nauczyciele według następujących zasad: 

1) nauczyciel powinien poinformować uczniów o dacie, zakresie materiału nauczania, 
formie planowanej pracy pisemnej oraz sposobach i kryteriach oceniania, 

2) termin pracy pisemnej powinien być podany do wiadomości uczniów i zapisany przez 
nauczyciela w dzienniku lekcyjnym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) każda praca pisemna musi być poprzedzona powtórzeniem i usystematyzowaniem 
treści programowych objętych sprawdzianem, 

4) terminy prac pisemnych ustala nauczyciel tak, aby mogły one odbywać się w re-
gularnych odstępach czasowych. Termin ostatniej pracy powinien być wyznaczony na 
co najmniej 3 tygodnie przed terminem klasyfikacji.  

5) w ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć dla danego oddziału maksymalnie 3 prace 
pisemne, a w ciągu jednego dnia tylko 1 praca pisemna, 

6) zapowiedziane prace pisemne nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 
przekładane. Jeżeli przełożenie pracy pisemnej nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, 
to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania, 

7) poprawioną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż w terminie 7 
dni od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu 
zwrotu pracy pisemnej o czas nieobecności nauczyciela, 

8) prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu, na zasadach określonych w Przedmio-
towych Zasadach Oceniania, 

9) następną pracę pisemną w danym oddziale nauczyciel może przeprowadzić po 
dokonaniu poprawy i podaniu wyników poprzedniej pracy pisemnej. 

5. Prace pisemne nie powinny być przeprowadzane w ostatnim tygodniu poprzedzającym 
oraz w pierwszym tygodniu po feriach oraz przerwach świątecznych. 

6. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
zobowiązany jest dodatkowo omówić wyniki pracy pisemnej. 

7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy klaso-
wej, nauczyciel ma prawo sprawdzić stopień opanowania przez niego wiedzy i umiejęt-
ności na następnych zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu, po powrocie ucznia 
do szkoły.  

8. Ocenione prace pisemne z poszczególnych zajęć edukacyjnych stanowią dokumentację 
przebiegu nauczania i są przechowywane przez nauczycieli w szkole do końca roku 
szkolnego. 

§ 140 

1. Krótkie pisemne prace „kartkówki” (maksymalnie 15 minut) obejmują swym zakresem 
od 1 do 3 ostatnich tematów lekcyjnych i nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi. Krótka 
praca pisemna obejmująca 1 ostatni temat zajęć może być traktowana jako forma ustna. 

2. Prace pisemne, o których mowa w ust. 1, powinny być ocenione i dane do wglądu 
uczniom w terminie do 7 dni od dnia ich napisania. 

 

 



 

                    Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej                                   str. 60 

§ 141 

1. Wszystkie oceny wystawiane przez nauczyciela powinny być na bieżąco zapisywane         
w dzienniku lekcyjnym do odpowiednio oznaczonych kolumn, zgodnie z zapisem w Przed-
miotowych Zasadach Oceniania (PZO). 

2. Oceny bieżące mogą być zapisywane symbolem cyfrowym lub za pomocą ustalonych 
skrótów.  

3. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jedną formę sprawdzania osiągnięć eduka-
cyjnych uczniów. 

4. Oceny z głównych prac pisemnych (sprawdzianów, prac klasowych i testów) wpisuje się 
kolorem czerwonym, natomiast oceny z pozostałych form kolorem niebieskim lub czar-
nym. 

5. Poprawiona ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego obok oceny głównej, po od-
dzieleniu jej kreską skośną (np: 1/4 lub ndst/db), a w przypadku nieobecności (np: nb/4 
lub nb/db). 

6. Oceny ze sprawdzianów badających poziom wiedzy i umiejętności uczniów na poszcze-
gólnych etapach edukacyjnych wpisywane są przez nauczyciela do dziennika lekcyjnego 
do odpowiedniej kolumny. Oceny te nie mają bezpośredniego wpływu na ocenę klasyfi-
kacyjną ucznia. 

§ 142 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nie- 
przygotowanie do zajęć bez podania przyczyny, w następującej ilości:  

1) jeden raz w semestrze, w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo, 

2) dwa razy w semestrze, w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 
dwóch godzin tygodniowo, 

3) trzy razy w semestrze, w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 
trzech godzin tygodniowo, 

4) cztery razy w semestrze, w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 
czterech i więcej godzin tygodniowo, 

2. Nieprzygotowanie, którym mowa w ust. 1, uczeń zgłasza nauczycielowi na początku zajęć 
podczas sprawdzania obecności. 

3. Zgłoszenie nieprzygotowania nie może wpływać na ocenę klasyfikacyjną ucznia, ale nie 
zwalnia go z aktywnego udziału w zajęciach. 

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje uczniowi w przypadku zapowiedzianych 
form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz dodatkowych form dobrowolnie pod-
jętych przez ucznia. 

5. Uczeń, który był nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych przez dłuższy okres 
(5 kolejnych dni szkolnych) ma prawo do zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania bez 
adnotacji w dzienniku lekcyjnym.  
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§ 143 

1. Uczeń ma prawo do poprawy bieżącej oceny negatywnej z głównych prac pisemnych       
w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Na prośbę ucznia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel ustala indywidualnie z nim warun-
ki poprawy oceny bieżącej oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

3. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na następnych zajęciach z danych zajęć, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

4. Do okresu poprawy oceny, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się usprawiedliwionej 
nieobecności ucznia w szkole. 

§ 144 

1. Uczniowi mającemu trudności w opanowaniu bieżącego materiału nauczania, szkoła 
stwarza szansę uzupełnienia braków programowych poprzez: 

1) udział w zajęciach zespołów wyrównawczych, 

2) indywidualną pracę z uczniem w czasie zajęć edukacyjnych, 

3) pomoc koleżeńską organizowaną przez wychowawcę, 

4) indywidualną pomoc nauczyciela podczas konsultacji, 

5) zorganizowanie przez wychowawcę, we współpracy z pedagogiem szkolnym i rodzi-
cami, pomocy w zakresie metod pracy oraz form, sposobów i terminów poprawy. 

2. W przypadku stwierdzenia dalszych trudności w opanowaniu bieżącego materiału 
nauczania przez ucznia, nauczyciel uczący powinien niezwłocznie poinformować wycho-
wawcę o zaobserwowanych problemach, a wychowawca oddziału powinien poinformo-
wać pedagoga szkolnego i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w celu podjęcia 
skutecznych działań wspierających ucznia. 

ZZaassaaddyy    kkllaassyyffiikkoowwaanniiaa    uucczznniióóww    

§ 145 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

1) pierwszy semestr trwa od 01 września do zimowej przerwy świątecznej i kończy się 
wystawieniem śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, 

2) drugi semestr trwa od 02 stycznia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych w danym roku szkolnym i kończy się wystawieniem rocznych ocen klasyfika-
cyjnych.  

2. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnich 
10 dniach przed rozpoczęciem się zimowej przerwy świątecznej. 

4. Klasyfikację roczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnich 10 
dniach przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 
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5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, 
w ostatnich 10 dniach przed zakończeniem dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 
szkolnym. 

§ 146 

1. W szkole podstawowej w klasach I - III: 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-
nych ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych oraz jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych 
zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny klasy-
fikacyjne są ocenami opisowymi, 

2) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z obowiązko-
wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkol-
nym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny klasyfikacyjne są ocenami 
opisowymi. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-
nych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

2) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-
nia. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

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

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

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidual-
nym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET). 

§ 147 

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

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie ma wpływu na: 

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

3. Oceny klasyfikacyjne ustalone zgodnie z § 148 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 161 ust.1 
i § 171 ust.1. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się 
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

ZZaassaaddyy  uussttaallaanniiaa  śśrróóddrroocczznnyycchh,,  rroocczznnyycchh  ii  kkoońńccoowwyycchh  oocceenn  
kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh    

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

§ 148 

1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych występujących 
w Szkolnym Planie Nauczania ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edu-
kacyjne. 

2. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawo-
du, śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach 
praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub opiekuno-
wie praktyk zawodowych. 

4. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub 
oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel specjalista, po zasięgnięciu opinii tego 
nauczyciela. 

§ 149 

1. W klasach I - IV szkoły podstawowej śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 
są ocenami opisowymi, z wyjątkiem ocen z religii, które wyrażane są w stopniach, w skali 
1 – 6. 

2. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna opisowa z zajęć edukacyjnych uwz-
ględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w sto-
sunku do wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyj-
ne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe wpisuje się w dokumentacji prze-
biegu nauczania w pełnym brzmieniu. 

§ 150 

1. Począwszy od klasy  IV szkoły podstawowej śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfi-
kacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali 1-6. 
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2. Śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uwzględniają poziom 
wiedzę i umiejętności ucznia oraz jego wkład pracy, postęp edukacyjny i aktywność. 

3.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie powinna być średnią 
arytmetyczną z ocen bieżących. 

4. Podstawą do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć eduka-
cyjnych są co najmniej trzy oceny bieżące, uwzględniające formy oceniania określone w § 
138 Statutu Zespołu. 

5. O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciele informują uczniów na miesiąc 
przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nau-
czyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują przewidywane oceny niedostateczne 
w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonej kolumnie.  

6. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 
niedostatecznych na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedze-
niem Rady Pedagogicznej, podczas zwołanego przez siebie zebrania oraz podczas 
spotkań indywidualnych, a w razie potrzeby także telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Obowiązkiem 
ucznia jest uczęszczanie na dodatkowe zajęcia, nadrobienie zaległości programowych         
w II semestrze nauki i zaliczenie ich, w terminie ustalonym przez nauczyciela danych 
zajęć edukacyjnych. 

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmio-
towej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-
nych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

Oceny klasyfikacyjne zachowania 

§ 151 

1. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca         
w oparciu o kryteria określone w Statucie Zespołu oraz po uwzględnieniu opinii nauczy-
cieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, według następujących zasad:  

1) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wycho-
wawca oddziału przygotowuje kartę oceny zachowania uczniów i podaje ją do wia-
domości nauczycielom i uczniów. Na karcie oceny wychowawca zapisuje datę opubli-
kowania karty, 

2) nauczyciele uczący w danym oddziale i uczniowie wpisują własne propozycje ocen 
zachowania w terminie nie później niż 10 dni od dnia opublikowania karty oceny za-
chowania, 
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3) wychowawca oddziału, na podstawie kryteriów, własnych obserwacji oraz propozycji 
nauczycieli i uczniów ustala ostateczną ocenę zachowania. W przypadku rozbieżności 
w ocenie, wychowawca i nauczyciele wspólnie ustalają ostateczną ocenę. 

2. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfi-
kacyjne zachowania ustala się według następującej skali: 

Nazwa pełna oceny Stosowane skróty 

      wzorowe wz 

      bardzo dobre bdb 

      dobre db 

      poprawne pop 

      nieodpowiednie ndp 

      naganne ng 

4. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się w dzienniku 
lekcyjnym w pełnym brzmieniu. 

§ 152 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburze- 
nia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunk-
cji na jego zachowanie, na postawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia wysta-
wioną ocenę zachowania. 

§ 153 

1. Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się następujące kryteria: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest wzorem dla innych 
uczniów, 
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b) utożsamia się ze szkołą, bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczestniczy w pra-
cach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

c) zawsze godnie reprezentuje szkołę, dba o jej honor i tradycje, 

d) prezentuje wysoką kulturę słowa i sukcesywnie ją wzbogaca, 

e) przestrzega zasad bhp, dba o swoje zdrowie i higienę, reaguje i zapobiega wszel-
kim negatywnym zdarzeniom wśród społeczności uczniowskiej, 

f) prezentuje wzorową postawę moralną i kulturalną, pozytywnie wpływa na funk-
cjonowanie zespołu klasowego oraz społeczności szkolnej, 

g) z szacunkiem, życzliwością i wysoką kulturą odnosi się do całej społeczności 
szkolnej, 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

b) chętnie i aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

c) godnie reprezentuje szkołę, dba o jej honor i tradycje, 

d) posługuje się kulturalnym językiem, wzbogaca słownictwo, dba o formę wypo-
wiedzi, 

e) przestrzega zasad bhp, dba o swoje zdrowie i higienę, reaguje i zapobiega nega-
tywnym zdarzeniom wśród rówieśników, 

f) prezentuje wysoką postawę moralną i kulturalną, pozytywnie wpływa na funk-
cjonowanie innych uczniów, 

g) z szacunkiem i życzliwością odnosi się do całej społeczności szkolnej, 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, 

b) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

c) reprezentuje szkołę, dba o jej dobre imię, szanuje szkolne tradycje, 

d) z reguły posługuje się kulturalnym językiem, dba o właściwy ton i formę wypo-
wiedzi, 

e) przestrzega zasad bhp, dba o własne zdrowie i higienę, nie naraża cudzego zdro-
wia i życia, 

f) prezentuje właściwą postawę moralną i kulturalną, 

g) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym, 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wykonuje podstawowe obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości, 

b) niezbyt chętnie włącza się  w prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, ale powie-
rzone zadania wykonuje poprawnie, 

c) na ogół dba o tradycje i honor szkoły, nie naraża jej dobrego imienia, 

d) stara się dbać o poprawność mowy ojczystej, kontroluje swój sposób wyrażania 
się, 

e) stara się nie łamać zasad bhp, dbać o swoje zdrowie, nie stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa dla innych, 
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f) prezentuje w miarę poprawną postawę moralną i kulturalną, nie prowokuje za-
chowań niepożądanych,  

g) nie zawsze z szacunkiem odnosi się do innych osób, wymaga przypominania o za-
sadach kulturalnego zachowania, 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważy obowiązki szkolne, 

b) unika udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

c) nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły, 

d) nie dba o poprawność mowy ojczystej, nie kontroluje swojego sposobu wyraża-
nia, lecz pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli, 

e) łamie zasady bhp, nie dba o własne zdrowie, stwarza sytuacje zagrażające bez-
pieczeństwu i zdrowiu innych, 

f) prezentuje naganną postawę moralną i kulturalną, wykazuje zachowania niepo-
żądane, ale nie są one normą, 

g) nie okazuje należytego szacunku dla godności człowieka, bywa arogancki wobec 
innych, 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) rażąco lekceważy podstawowe obowiązki szkolne i nie wykazuje chęci poprawy, 

b) odmawia udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, lekceważąco pod-
chodzi do powierzonych zadań, 

c) lekceważy tradycje i honor szkoły, 

d) ma lekceważący stosunek do mowy ojczystej, nie reaguje na uwagi i nie wykazuje 
chęci poprawy, 

e) lekceważy zasady bhp, stwarza sytuacje groźne dla zdrowia własnego i innych, 
często jest prowokatorem negatywnych zachowań wśród rówieśników, 

f) prezentuje negatywną postawę moralną i kulturalną, prowokuje i wywiera de-
moralizujący wpływ na rówieśników, 

g) posiada lekceważący stosunek do rówieśników  i osób dorosłych, jest arogancki, 
wyśmiewa się i szydzi z kolegów naruszając ich  godność osobistą. 

2. Szczegółowe kryteria ocen zachowania, uwzględniające specyfikę szkół, wchodzących         
w skład Zespołu, określa Regulamin Szkoły. 

ZZaassaaddyy  pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa  eeggzzaammiinnóóww  kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh  

§ 154 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-
min klasyfikacyjny.  
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego. Wnio-
sek wraz z uzasadnieniem należy  złożyć do Dyrektora Zespołu, nie później niż na 2 dni 
poprzedzające dzień rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń, który: 

1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki. 

2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

3) przechodzi z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, 

4) przechodzi z niepublicznej szkoły do odpowiedniej klasy publicznej szkoły, 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.  

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, ro-
dzice (prawni opiekunowie ) ucznia. 

7. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyj-
nego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych i wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie ustala 
się oceny zachowania. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający         
w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, 
3) termin egzaminu, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne,  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ust-
nych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-
tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 155 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyj-
nego uzgadnia przewodniczący komisji z uczniem i jego rodzicami. 

2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa  w § 154 ust. 
2 i 3 oraz ust. 4, pkt 1, wchodzą: 

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

3. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa  w § 154 ust. 
4, pkt 2-4, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego wicedyrektor – jako przewodniczący, 
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest prze-

prowadzany ten egzamin. 
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4. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowo-
żytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym nowa w § 
154 ust. 4, pkt 3-4, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obce-
go nowożytnego, Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka 
obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w  § 154 ust. 4, pkt 2-4, oraz 
z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzami-
nów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

§ 156 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Czas trwania pisemnego egzaminu klasyfikacyjnego wynosi  45 minut. Uczeń rozwiązuje 
test lub zestaw zadań. 

3. Ustny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w tym samym dniu po przerwie trwającej 
co najmniej 30 minut. Uczeń losuje jeden zestaw spośród przygotowanych zestawów. 
Uczeń otrzymuje 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 20 minut na odpowiedź. 

4. Zestawy egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
Każdy zestaw składa się z trzech pytań. Stopień trudności pytań powinien być zróżnico-
wany i uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie, zgodnie z przyjętą skalą ocen. 

5. Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa od liczby zdających o co najmniej  
trzy zestawy. 

6. Zestawy do pisemnej i ustnej części egzaminu zatwierdza wicedyrektor wyznaczony przez 
Dyrektora Zespołu  

§ 157 

1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, infor-
matyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę za-
dań praktycznych. 

2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycz-
nych, ma formę zadań praktycznych. 

3. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 60 minut. 
Zestawy zadań praktycznych przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia eduka-
cyjne i przedkłada je do zatwierdzenia wicedyrektorowi. 

§ 158 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyzna-
czonym przez Dyrektora Zespołu. 

2. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć prowa-
dzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 
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3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 
161 ust. 1 i § 171 ust. 1. 

WWaarruunnkkii  ii  ttrryybb  uuzzyysskkaanniiaa    
wwyyżżsszzyycchh  nniiżż  pprrzzeewwiiddyywwaannee  rroocczznnyycchh  oocceenn  kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh 

§ 159 

1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z po-
szczególnych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) posiada wszystkie nieobecności usprawiedliwione, a w szczególności z zajęć, z któ-
rych wnioskuje o podwyższenie oceny,  

2) przystąpił do wszystkich obowiązkowych głównych prac pisemnych i ich poprawy, 

3) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach         
z tych zajęć, z których wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania         
o ocenę najwyższą). 

2. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej proponowanej przez 
nauczyciela o jeden stopień. 

3. Uczeń, który spełnia warunki określone w ust. 1, składa pisemny wniosek wraz z uzasad-
nieniem do Dyrektora Zespołu w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym 
uzyskał informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć eduka-
cyjnych. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę,          
o jaką ubiega się uczeń.  

4. Jeżeli uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 - 3, Dyrektor Zespołu wyraża zgodę 
na przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w terminie 3 dni od 
dnia złożenia wniosku. 

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza  komisja powołana Dyrektora Zes-
połu, w składzie określonym w § 162 ust. 2,  na zasadach ustalonych dla egzaminu klasy-
fikacyjnego. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 
niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,             
z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wy-
niku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 171 ust.1. 

§ 160 

1. Uczeń ma prawo do poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli spełnia 
następujące warunki: 

1) posiada wszystkie nieobecności usprawiedliwione, 

2) nie popełnił rażących naruszeń postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły, 

3) zauważalny jest wyraźny postęp w pracy ucznia nad własną postawą i zachowaniem, 

4) uczestniczy w pracach  na rzecz szkoły i środowiska. ( dotyczy wnioskowania o ocenę 
najwyższą). 
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2. Uczeń mają prawo ubiegać się o podwyższenie oceny proponowanej przez wychowawcę 
o jeden stopień. 

3. Uczeń, który spełnia warunki określone w ust. 1, składa pisemny wniosek wraz z uzasad-
nieniem do Dyrektora Zespołu w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym 
uzyskał informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Jeżeli uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 - 3, Dyrektor Zespołu powołuje 
komisję, w składzie określonym w § 165 ust. 2, która  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, na zasadach określonych w § 165, w terminie 3 dni od dnia złożenia wnio-
sku. 

TTrryybb  ooddwwoołłaawwcczzyy  oodd  rroocczznneejj  oocceennyy  kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj  

§ 161 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do 
Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasy-
fikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Zastrzeżenia może zgłosić uczeń pełnoletni lub rodzice (prawni opieku-
nowie) ucznia niepełnoletniego w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w sekreta-
riacie szkoły. 

3. Dyrektor Zespołu rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 3 dni od dnia wpłynięcia podania 
i pisemnie powiadamia ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji. 

§ 162 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
Zespołu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych.  

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu albo wyznaczony przez niego wicedyrektor – jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 
te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia przewodniczący komisji         
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z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się według 
zasad ustalonych dla egzaminu klasyfikacyjnego określonych w Statucie Zespołu. 

§ 163 

1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wy-
jątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 171 ust.1. 

2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający w szcze-
gólności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

3. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ust-
nych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-
tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 164 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w § 159 ust. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatko-
wym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

2. Przepisy § 161 i § 162 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej    
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu po-
prawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 165 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu  
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu lub wicedyrektor – jako przewodniczący, 
2) wychowawca oddziału, 
3) nauczyciel prowadzony zajęcia edukacyjne w danym oddziale wskazany przez 

Dyrektora Zespołu, 
4) pedagog szkolny, 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
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6) przedstawiciel Rady Rodziców . 

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w ter-
minie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ustalona przez komisję roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

4.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

WWaarruunnkkii  ii  ssppoossóóbb  pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  rrooddzziiccoomm  ((pprraawwnnyymm  ooppiieekkuunnoomm))    
iinnffoorrmmaaccjjii  oo  ppoossttęęppaacchh  ii  ttrruuddnnoośścciiaacchh  uucczznniiaa  ww  nnaauuccee  

§ 166 

1. O bieżących postępach w nauce oraz przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfika-
cyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele informują uczniów na swoich zajęciach eduka-
cyjnych w ustalonych terminach. 

2. O bieżącym zachowaniu oraz przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wycho-
wawcy informują uczniów na zajęciach z wychowawcą w ustalonych terminach. 

3. O bieżących postępach uczniów w nauce oraz przewidywanych śródrocznych ocenach  
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
wychowawca oddziału informuje rodziców (prawnych opiekunów) podczas comiesięcz-
nych zebrań i konsultacji oraz indywidualnych spotkań. 

§ 167 

1. O przewidywanych negatywnych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele informują ucz-
niów  na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Peda-
gogicznej. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują przewidywane oceny 
negatywne w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonej kolumnie.  

2. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 
negatywnych podczas zwołanego przez siebie zebrania oraz podczas spotkań indywidu-
alnych, a także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. 

3. Przyjęcie informacji o przewidywanych negatywnych ocenach klasyfikacyjnych rodzic 
(prawny opiekun) potwierdza własnoręcznym podpisem.  

4. Nieobecność rodzica na zebraniu bez powiadomienia wychowawcy klasy jest równo-
znaczna z akceptacją przewidywanych ocen klasyfikacyjnych. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej nauczyciele zajęć edukacyjnych, nie później 
niż na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną, wpisują przewidywane oceny klasyfika-
cyjne w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonej rubryce kolorem zielonym. 
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6. W szkole podstawowej i gimnazjum o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych wycho-
wawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) poprzez wpis informacji w „zeszycie 
kontaktu z rodzicami”. 

WWaarruunnkkii  pprroommoowwaanniiaa  uucczznniióóww    

§168 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 
klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w da-
nym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić       
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wycho-
wawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na 
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (praw-
nych opiekunów) ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 
klasy I - II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

§ 169 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy pro-
gramowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w Szkolnym Planie Nauczania, otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne,                  
z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 ustawy. 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, składa do Dyrektora 
Zespołu podanie zawierające informację o woli powtarzania klasy w terminie nie później 
niż do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

5. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy drugiej, uczestniczy w procesie rekrutatacyj-
nym kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej. 

§ 170 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 



 

                    Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej                                   str. 75 

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 uzys-
kane z tych zajęć. 

3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,         
o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasy-
fikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

4. Uczeń, o którym mowa w § 148 ust. 4, pkt 2, który 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. 

ZZaassaaddyy  pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa  eeggzzaammiinnuu  ppoopprraawwkkoowweeggoo  

§ 171 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egza-
minu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych. Informację o terminach egzaminów poprawkowych zamie-
szcza się na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

§ 172 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyzna-
czonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-
mowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 wa-
runkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest osta-
teczna, z zastrzeżeniem § 161 i § 164 ust.2. 

§ 173 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, infor-
matyki,  zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę za-
dań praktycznych. 
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3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych 
ma formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu albo wicedyrektor – jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przy-
padku Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego ta-
kie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnione-
go w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ust-
nych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-
tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 174 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na następujących zasadach: 

1) pisemny egzamin poprawkowy trwa 45 minut. Uczeń rozwiązuje test lub zestaw za-
dań, 

2) ustny egzamin poprawkowy przeprowadza się w tym samym dniu, po przerwie trwa-
jącej co najmniej 30 minut.  

3) na ustnym egzaminie uczeń losuje jeden zestaw spośród przygotowanych zestawów. 
Uczeń otrzymuje 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 20 minut na odpowiedź, 

4) zestawy do egzaminu, zgodnie z ustalonym wzorem, przygotowuje nauczyciel uczący 
danego ucznia w porozumieniu z innym nauczycielem tych samych zajęć i przedkłada 
je do zatwierdzenia wicedyrektorowi wyznaczonemu przez Dyrektora Zespołu, w 
terminie nie później niż do końca czerwca danego roku szkolnego, 

5) każdy zestaw składa się z trzech pytań. Stopień trudności pytań powinien być zróżni-
cowany i uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie, zgodnie z przyjętą skalą. 
Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa od liczby zdających o co 
najmniej 3 zestawy. 

2. Wyniki egzaminów poprawkowych ogłasza przewodniczący komisji w dniu egzaminu, po 
jego zakończeniu. 
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WWaarruunnkkii  uukkoońńcczzeenniiaa  sszzkkoołłyy  

§ 175 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,  

2) przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrze-
żeniem art. 44zw, art. 44zx i art. zz ust.2 ustawy. 

2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasy-
fikacyjne. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywi-
dualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa 
w ust. 1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum             
i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio spraw-
dzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

5. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 2, 
powtarza ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej. 

§ 176 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną: zasadniczą 
szkołę zawodową i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowa-
nia. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do śred-
niej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyska-
ne z tych zajęć. 

3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,         
o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasy-
fikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

4. Uczeń, o którym mowa w § 148 ust. 4, pkt 2, kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub 
szkołę ponadgimnazjalną: zasadniczą szkołę zawodową i technikum z wyróżnieniem, 
jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 
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§ 177 

1. Uczniowie i absolwenci technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej mają prawo 
przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na zasadach 
określonych w odrębnych procedurach. 

2. Absolwenci technikum mają prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego na zasadach 
określonych w odrębnych procedurach. 

 

 

 
 
 

/////////////////////////////////  /////     /////     /////     ///////////////////////////////////// 
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     ///////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIXX   ///////////////////////// 
 

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE  

GGoossppooddaarrkkaa    ffiinnaannssoowwaa    ii    mmaatteerriiaałłoowwaa    ZZeessppoołłuu  

§ 178 

1. Dyrektor Zespołu administruje powierzonym mu majątkiem, właściwie go zabezpiecza        
i utrzymuje w należytym stanie. 

2. Zespół jest jednostką budżetową, której podstawowa działalność finansowana jest bez-
pośrednio z budżetu. 

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu oraz sposoby prowa-
dzenia dokumentacji w tych zakresach regulują odrębne przepisy. 

PPiieecczzęęcciiee    uurrzzęęddoowwee    ii    ppiieecczzęęcciiee    ppooddłłuużżnnee  

§ 179 

1. Zespół posiada tablicę wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu o na-
zwie:  

„Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej”. 

§ 180 

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład Zespołu nie zawiera nazwy tego zespołu. 

§ 181 

1. Zespół używa pieczęci podłużnych według ustalonych wzorów i zarejestrowanych             
w Szkolnym Wykazie Pieczęci. 

2. Pieczęć podłużna szkoły wchodzącej w skład Zespołu zawiera nazwę Zespołu i nazwę tej 
szkoły. 
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ZZaassaaddyy    uuddoossttęęppnniiaanniiaa    SSttaattuuttuu    ZZeessppoołłuu  

§ 182 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i pra-
cowników Zespołu. 

 

2. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z Statutem Zespołu wszystkim 
członkom społeczności szkolnej poprzez: 

1) wręczenie Statutu organom Zespołu, wicedyrektorom oraz kierownikowi gospodar-
czemu, 

2) udostępnianie Statutu członkom społeczności szkolnej oraz rodzicom na stronie in-
ternetowej szkoły orz  w bibliotece szkolnej i sekretariacie Zespołu, 

3) zobowiązanie wychowawców klas do zapoznawania swoich wychowanków ze Statu-
tem Zespołu oraz ze zmianami w Statucie Zespołu. 

3. W sprawach nie ujętych w Statucie Zespołu mają zastosowanie rozwiązania ogólne wyni-
kające z prawa powszechnego. 

NNoowweelliizzoowwaanniiee    SSttaattuuttuu    ZZeessppoołłuu  

§ 183 

1. Prawo do wnioskowania o dokonanie zmian w Statucie Zespołu mają następujące orga-
ny: 

1) Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny, 

2) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, 

3) uchylony 

4) Przewodniczący Rady Rodziców, 

5) Przewodniczący Samorządów uczniowskich, 

6) Organ Prowadzący Zespół, 

7) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Wnioski o dokonanie zmian w Statucie Zespołu, organy wymienione w ust. 1, składają do 
przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2,  musi zawierać uzasadnienie oraz podstawę prawną 
potwierdzającą zasadność wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu. 

§ 184 

1. Rada Pedagogiczna powierza opracowanie projektu nowelizacji Statutu Komisji Statuto-
wej, którą powołuje Dyrektor Zespołu spośród członków Rady Pedagogicznej. 

2. Do zadań Komisji Statutowej w szczególności należy: 

1) przyjmowanie wniosku o dokonanie zmian w statucie oraz sprawdzenie ich pod 
względem formalnym, 
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2) zgromadzenie wybranych aktów prawnych dotyczących wprowadzanej zmiany, 

3) opracowanie projektu zmian w statucie i przekazanie go Radzie Pedagogicznej do za-
twierdzenia. 

3. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w § 164 ust. 2, nie spełnia wymogów okre-
ślonych w ust. 3,  Komisja Statutowa ma prawo wystąpić do Rady Pedagogicznej z propo-
zycją odrzucenia wniosku albo jego uzupełnienia. 

§ 185 

1. Procedura stanowienia zmian w Statucie Zespołu obejmuje: 

1) przygotowanie przez Komisję Statutową projektu zmian w Statucie,  

2) zapoznanie z projektem zmian członków Rady Pedagogicznej i opracowanie ostatecz-
nej wersji zmian, 

3) uchylony 

4) uchwalenie zmian przez Radę Pedagogiczną, 

5) wysłanie uchwalonych zmian w Statucie do Organu Prowadzącego Szkołę, 

2. Nowelizacje Statutu Zespołu uchwala Rada Pedagogiczna w formie uchwały, w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Rada Pedagogiczna każdorazowo decyduje, czy zmiany w Statucie powinny być ujęte       
w treści uchwały, czy w załączniku do uchwały. 

4. Rada Pedagogiczna, po uchwaleniu nowelizacji, upoważnia Dyrektora Zespołu do opubli-
kowania tekstu ujednoliconego Statutu w drodze zarządzenia. 

IInnnnee    iinnffoorrmmaaccjjee  

§ 186 

1. Zespół posiada własne logo. 

2. Zespół może posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zespół umożliwia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków          
w formie ubezpieczenia zbiorowego. 

5. Statut Zespołu nie może być sprzeczny ze statutem ramowym.  
 
 
 

/////////////////////////////////  /////     /////     /////     ///////////////////////////////////// 
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     ////////////////////////////  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XX   ///////////////////////// 
 

SSPPIISS  TTRREEŚŚCCII  

 

Rozdział I NAZWA ZESPOŁU I INNE INFORMACJE O ZESPOLE - § 1     -  § 8 str. 1 

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU - § 9     -  § 17 str. 3 

Rozdział III ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE - § 18   -  § 45 str. 9 

Rozdział IV ORGANIZACJA  PRACY ZESPOŁU - § 46   -  § 66 str. 20 

Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU - § 67   -  § 84 str. 29 

Rozdział VI UCZNIOWIE ZESPOŁU - § 85   -  § 99 str. 40 

Rozdział VII uchylony         

Rozdział VIII ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA - § 120 -  § 177 str. 47 

Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE - § 178 -  § 186 str. 78 

Rozdział X SPIS TREŚCI - ---------- str. 81 

 
 


