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Rozdział Nr 1. 

STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

w CHEŁMIE
 

 
uchwalony dnia 17 grudnia 1992 r. 

 
(tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej uwzględniający 

zmiany wniesione tą uchwałą oraz uchwałami: z dnia 24 kwietnia 1998 r.; z dnia 09 czerwca 
2000 r.; z dnia 27 listopada 2001 r.; z dnia 26 kwietnia 2002 r., z dnia 14 stycznia 2005 r.; z 
dnia 04 lutego 2005 r., z dnia 1 marca 2007 r., z dnia 15 grudnia 2008r z dnia 27 czerwca 
2009 r., z dnia 27 listopada 2009r., z dnia 03 stycznia 2010r., 30 września 2010r., 29 paź-
dziernika 2010r. 30 sierpnia 2011r. 28 lutego 2013r. 07 października 2013r. 29 sierpnia 2014r. 
8 października 2014r., 20 kwietnia 2015r., 31.08.2015r., 06.02.2017r., 30.11.2017r., 
30.08.2019r. 
 
-  na podstawie  
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz:  
 

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

- Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 li-
stopada 1989 r. (DZ. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe ( DZ. U. z 2017 r. poz. 59, 
949). 

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzająca – Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2017 
r. poz. 60, 949). 

 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r., poz. 1379). 

 

- Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

 

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DZ. U. z 2017 r. , poz. 
573). 
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-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity: DZ. U. z 2014r., poz. 1182). 

 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity: DZ. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). 

 

- Ustawa z dnia 9czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej  
(DZ. U. z 2017 r., poz. 697). 

 

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
(tekst jednolity: DZ.U. z 2012r., poz. 788). 

 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
(tekst jednolity:  DZ. U. z 2013 r., poz. 267). 

 

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(tekst jednolity: DZ. U. z 2016 r., poz. 902) oraz: 

 
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624; zmiany: 
Dz. U z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 
2005 r. Nr 10 poz. 75, Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r.) 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. z 18 czerwca 2015r. poz. 843 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania dzia-
łalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz. U. 29 
sierpnia 2014 poz. 1170  

-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015r.w sprawie nadzoru 
pedagogicznego Dz. U. z 21 sierpnia 2015r. poz. 1214 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r  w sprawie warunków i 
trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jed-
nych typów szkół do innych Dz. U. Nr 26, poz. 232, zmiany: 20 lutego 2009r. Dz. U. Nr 31 
poz. 208 

- ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Dz. U. Nr 90, poz. 999, 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun-

ków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych Dz. U. Nr 36, :  
poz. 155 z późniejszymi zmianami 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie publicz-
nych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego 
oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego Dz. U. z 2009r.  
Nr 99, poz.828 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
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lach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2013r. poz. 532 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 sierpnia 2013 w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostęp-
nych lub integracyjnych Dz. U. poz. 957 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowanych spo-
łecznie Dz. U. z 2015r. poz. 1113 

-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego Dz. U. z 2015r. poz. 959 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje w zawodzie Dz. U. 2015 poz. 673 

-   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostaniem społecznym Dz. U. 
2017 poz. 1578 

 
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad or-

ganizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591 

 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidu-

alnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży. Dz. U. 2017 poz. 1616 
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NAZWA, TYP SZKOŁY I INFORMACJE O SZKOLE 
 

§ 1  
 

1. Szkoła nosi nazwę: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. generała Zygmunta Bohusza-
Szyszko. 

2. Siedzibą Szkoły jest Chełm, ul. Graniczna 2 oraz Chełm, ul Wiejska 1. 
3. W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzą następujące szkoły:  

1) (skreślony)  
2) technikum młodzieżowe na podbudowie gimnazjum, o nazwie Zespół Szkół 

Technicznych im. Gen. Z. Bohusza-Szyszko Technikum Nr 2,  
2a) Branżowa Szkoła I Stopnia, o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Bohate-

rów Kołobrzeskiego Pułku Artylerii,  w skład której weszły klasy II i III zasadniczej szkoły za-
wodowej,  o 3 – letnim okresie nauczania umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie - po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawo-
dzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej w trzyletnim liceum dla dorosłych  
i uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
 

3) (skreślony) 
4) (skreślony) 
5) (skreślony) 
6) (skreślony) 
7) (skreślony) 
8) ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego dla pracowników młodocia-

nych zatrudnionych u pracodawców lub dokształcających się w zasadniczych szkołach 
zawodowych na podbudowie gimnazjum o nazwie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego 

4. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole bez bliższego określenia typu szkoły, należy 
przez to rozumieć jako Zespół Szkół Technicznych, dopuszcza się stosowanie skrótu ZST. 
5. Szkole nadaje imię Rada Miejska Chełm na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  
 

§ 2 
 

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH jest szkołą publiczną. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Chełm. 

2a. Organem nadzorującym Szkołę jest Kurator Oświaty w Lublinie.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole odbywają się w systemie zmianowym  
w godzinach 730 – 19 05. Opieka wychowawcza w internacie jest sprawowana całą dobę.  

4. Czas trwania nauki w Szkole zgodnie z ramowymi planami nauczania, wynosi: 

1) w technikum na podbudowie gimnazjum – 4 lata, 
2) (skreślony), 
3) (skreślony)  
4) w branżowej szkole I stopnia w skład, której weszły klasy II i III zasadniczej szkoły zawo-
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dowej – 3 lata, 
5) (skreślony), 
6) (skreślony). 
7) w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2- 3 lata 
5. W zasadniczej szkole zawodowej, szkoła kształci w zawodach: 

1) elektryk (741103) 
2) mechanik pojazdów samochodowych (723103) 
3) blacharz samochodowy (721306) 
4) operator obrabiarek skrawających (722307) 
5) elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) 

5a) W branżowej szkole I stopnia, szkoła kształci w zawodach: 
1) mechanik pojazdów samochodowych (723103) 

      2) elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) 
    3) elektryk (741103) 

 
6. W technikum szkoła kształci w zawodach:, 

1) technik elektryk (311303) 
2) technik elektronik (311408) 
3) technik mechanik (311504) 
4) technik informatyk (351203) 
5) technik mechatronik (311410) 
6) technik pojazdów samochodowych (311513) 
7) technik mechanik lotniczy (315317) 
8) technik cyfrowych procesów graficznych (311911) 
9) technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

7. ( skreślony)  
7a (skreślony)  
8.  (skreślony) 
8a) W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego szkoła kształci w zawodach: 
1) cukiernik (751201) 
2) mechanik pojazdów samochodowych (723103) 
3) piekarz (751304) 
4) wędliniarz (751107) 
5) kucharz (521001) 
9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii 
kuratora oświaty oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia w zależności od potrzeb rynkowych,  
może wprowadzić nowe zawody lub profile kształcenia.   
9a. W zależności od potrzeb edukacyjnych szkoła może wprowadzić klasy integracyjne  
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy.  
10. W szkole może być prowadzona przez organizacje w szczególności harcerskie i stowa-
rzyszenia – działalność opiekuńczo-wychowawcza wspomagająca proces nauczania i wycho-
wania dzieci i młodzieży, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu przez te 
organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.  
11. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych placówkę wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, zgodnie z odręb-
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nymi w tym zakresie przepisami.  
12. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia dla uczniów i osób  
dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.  
13. Zespół Szkół Technicznych prowadzi Szkołę Mistrzostwa Sportowego ze specjalizacją: 
zapasy – styl klasyczny, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
14. (skreślony). 
15. Mając na uwadze dobro młodzieży zamiejscowej, Szkoła prowadzi internat, umożliwia-
jąc zakwaterowanie uczniom spoza terenów miasta.  
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CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 3 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjo-
nalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w wa-
runkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyzna-
niowej. 

2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatel-
skich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na  
jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności poprzez: 

1) umożliwianie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do: 
a) uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 
b) zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
c) zdania egzaminu maturalnego 
d) (skreślony)  

2) umożliwianie rozwoju talentów młodzieży, ich zainteresowań poznawczych, społecznych, 
artystycznych i sportowych; 

3) umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 
poprzez rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi 
uczniów; 

5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb 
oraz możliwości szkoły; 

6) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej, 
a w szczególności naukę języka polskiego, jak również poznawanie własnej historii i kultu-
ry poprzez: 

a) organizowanie, w myśl postanowień ustawy o systemie oświaty i innych aktów 
prawnych, nauki religii/ etyki lub religii i etyki w szkole; 

b) organizowanie nauki dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii (zgodnie  
z odrębnymi przepisami); 

c) organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego zgodnie z zasadami 
nowoczesnej dydaktyki i wychowania respektującymi normy i zobowiązania  
wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka; 

7) skreślony. 
8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 
9) prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
10) prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych  
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§ 4  

 
 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 
uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w 

szkole; 
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w 

życiu oraz w środowisku społecznym; 
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 
dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
uczniów; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 
zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 
2) niedostosowania społecznego; 
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
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4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
5) szczególnych uzdolnień; 
6) specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) choroby przewlekłej; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 
11) zaniedbań środowiskowych; 
12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 
2) uczeń; 
3) dyrektor szkoły; 
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 
5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub pielęgniarka szkolna; 
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 
7) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy internatu  lub ucznia; 
8) pracownik socjalny; 
9) asystent rodziny; 
10) kurator sądowy; 
11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 
wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnio-
ski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  

7.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 
a) pedagog, 
b) psycholog szkolny,                                               

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 
 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego 
nauczyciela w trakcie pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 
potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
4) dostosowaniu warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 
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9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach organizowanych 
w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W 
zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to by: 
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 
4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje 
emocjonalno – społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym; 
5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowana ścieżka kształcenia; 
7) porady i konsultacje; 
8) warsztaty. 

10. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 
1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 
2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby 
indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów szkoły branżowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 
4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie 

opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan 
zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.   

11.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień; 
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny 

i wiary w siebie; 
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów; 
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 
5) promocję ucznia zdolnego. 

12. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmio-
tów ogólnokształcących, zawodowych ,  sportowych i obejmują pracę: 

1) na lekcji; 
2) poza lekcjami; 
3) poza szkołą; 
4) inne formy . 

13.Uczeń zdolny ma możliwość: 
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i 

w domu; 
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4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 
14. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 
3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu; 
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 
5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 
15. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywia-

dów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń 
poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

16. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmio-
towej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  

17. W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  
i uzdolnieniami uczniów. 

18. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok 
nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

19. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 
uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną 
opieką nauczyciela. 

20. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi: 
1) posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym,  

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanych przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 
przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 
zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 
pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii. 
21. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub eduka-

cyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżą-
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cej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 
22. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy przekazuje informa-
cję na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie. 

23. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie 
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  Informacja jest przekazywana w trakcie 
indywidualnej rozmowy z rodzicem/pełnoletnim uczniem. 

24. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od po-
szczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi 
szkoły. 

25. Wychowawca przy realizacji tych zadań współpracuje  z rodzicami ucznia/ pełnolet-
nim uczniem lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 
26. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej oraz   wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie 
zawiadamia się rodziców ucznia   albo  pełnoletniego ucznia w formie pisemnej. 
   27.Rodzic/pełnoletni uczeń  ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej swojemu dziecku. 

28. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i 
świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

29. Nauczyciele, wychowawcy grup  wychowawczych i specjaliści  udzielający uczniom 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy.       

30. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, na miarę potrzeb specjaliści, posiada-
jący kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

31. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i 
nauczycielom przez pedagoga, psychologa,  oraz innych nauczycieli posiadających 
przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych w formie porad, konsultacji, warsztatów i 
szkoleń, w zależności od potrzeb,, w terminach podawanych na stronie internetowej szkoły.  

32. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 2 w  
Chełmie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

33. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 
5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania 
ucznia w szkole; 

6) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest 
obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-
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pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się  na 
podstawie tego orzeczenia; 

7) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i 
dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 
b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, in-

telektualnych i fizycznych ucznia, 
c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia, 
d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 
e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

8) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, 
rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);  

9) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i 
ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowaniu o 
postępach ucznia; 

10) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

11) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

12) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 
13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji 
zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

34.  W zakresie organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej 
klasy do obowiązków wychowawcy należy: 
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności / zdolności uczniów; 
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 
3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  
4) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
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złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do 
uruchomienia w szkole; 

5) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 
6) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  i postępach ucznia; 
7) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

35. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  
1) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
2) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 
3) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

4) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy 
mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, 
samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w 
nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w 
nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie 
przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i 
pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i 
mają trudności   w uzupełnieniu materiału; 

5) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  
organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 

6) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 
pomocy.  

 
 

§ 5 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom maksymalne warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pomocy technika BHP zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności  
poprzez:  

1) organizowanie przez dyrektora szkoły okresowych kursów szkoleniowych w zakresie BHP 
oraz szkoleń nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych w zakresie zapewnienia 
uczniom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa, w tym konieczności reagowania na wszelkie 
negatywne i zagrażające sytuacje mogące wystąpić na terenie szkoły,  

2) systematyczne kontrole stanu technicznego pomieszczeń szkolnych i podejmowania dzia-
łań interwencyjnych w miarę potrzeb i posiadanych środków, 

3) organizowanie w ramach zajęć edukacyjnych, problematyki z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

4) zapewnienie opieki nad uczniami w szkole na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  
a) (skreślony) 
4a) prowadzenie systematycznej kontroli sal lekcyjnych i pracowni specjalistycznych przez 
prowadzących zajęcia oraz pracowników obsługi i administracji, inspektora BHP, a w przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązkiem pracowników jest natychmiastowe powiado-
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mienie dyrektora szkoły. 
4b) opracowanie przez opiekunów pracowni przedmiotowych regulaminów pracowni  
w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż. a na początku roku szkolnego zapoznanie z nimi 
uczniów. 
d) (skreślony) 
5) (skreślony) 
1a. Nauczyciele oraz pracownicy nie będący nauczycielami mają obowiązek dbać o bezpie-
czeństwo uczniów na terenie szkoły. W związku z powyższym są zobowiązani do:  
1) reagowania na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez uczniów 
zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję,  
używania wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty, 
2) niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o szczególnym naruszeniu przez 
uczniów zasad współżycia społecznego, popełnienia czynu zabronionego, używaniu alkoholu 
lub innych środków odurzających. 
2. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele zobowiązani są zapobiegać niebezpiecz-

nym zabawom, zachowaniom i nałogom, a w szczególności poprzez: 
1) sumienne pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów zatwier-

dzonym przez dyrektora szkoły. 
2) pełnienie dyżurów w obiektach sportowych przez nauczycieli wychowania fizycznego przed 

i po każdej lekcji a ponadto sprawdzanie sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczę-
ciem zajęć,  

3) Za nieobecnego nauczyciela, dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo. 
2a. W celu podwyższenia bezpieczeństwa warunków wychowania i opieki nad młodzieżą bu-
dynek szkolny oraz jego teren objęte zostały nadzorem kamer CCTV.  
3. Szkoła zapewnia opiekę nad wychowankami internatu, a bezpośredni nadzór nad nią 

prowadzi kierownik internatu.  

4. (skreślony) 

5. Szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach pozaszkol-
nych za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.  

6. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych odpo-
wiada kierownik wycieczki lub imprezy powołany według odrębnych przepisów, do którego 
obowiązków należy: 

1) uzyskanie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich na udział w wycieczce lub imprezie; 
2) wypełnienie karty wycieczki lub imprezy i złożenie jej do dyrektora szkoły przynajmniej  

na dwa dni przed planowaną wycieczką lub imprezą 
3) zapewnienie opieki nad uczniami według zasad: 
a) 1 opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta  

z publicznych środków lokomocji, 
b) 1 opiekun na 15 uczniów, jeśli grupa wyjeżdża poza miasto lub w mieście korzysta  

z publicznych środków lokomocji, 
c) 1 opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy 

szczególne nie stanowią o mniejszej grupie. 
7. Kierownikiem wycieczek i imprez może być każdy pracownik pedagogiczny szkoły, wy-
znaczony przez dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b. 
7a. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej i obozu wędrownego może być osoba  
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po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia 
przewodnika turystycznego.  

7b. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagra-
nicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się  
w kraju docelowym.  

8. Opiekunem grupy może być każda osoba pełnoletnia zaakceptowana przez dyrektora 
szkoły. 

9. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego oraz w przypadku 
pożaru i akcji ewakuacyjnej regulują odrębne przepisy resortowe dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy i nauki.  

10. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą w zakresie rozpoznania i diagnozowania trud-
ności uczniów wynikających z warunków środowiskowych i psychofizycznych, sprawuje nad 
nimi szczególną opieką oraz udziela pomocy przez:  
1) zapewnienie opieki w internacie  
2) stypendia i jednorazowe zapomogi w oparciu o odrębne przepisy oraz w miarę posiada-

nych środków.  

11. Szkoła może występować do właściwego Biura Opieki Społecznej o dofinansowanie 
wyżywienia uczniów o trudnej sytuacji materialnej.  
 

 
§ 6 

 
1. Dyrektor szkoły powierza funkcję wychowawcy klasy jednemu z nauczycieli uczących  
w oddziale, z własnej inicjatywy lub na pisemną prośbę nauczyciela lub rodziców i w miarę 
możliwości zapewnia ciągłość pełnienia tej funkcji w cyklu kształcenia. 

1a. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela, któremu powierzono 
obowiązki wychowawcy, określa § 28.  

2. (skreślony)  

3. (skreślony)  
4. (skreślony) 
 

§ 6a 
 

1. Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który poprzez świadome 
wstąpienie do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie i respektowanie jej zasad. 
2. Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem 
szkoły i wszystkich jej pracowników zarówno pedagogicznych jak i niepedagogicznych. Obo-
wiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest tę rolę wychowawczą podjąć i jak najlepiej  
ją wypełniać. 
3. Istotą działań wychowawczych jest wspólny front wszystkich, którzy mają kontakt  
z uczniami, aby własnym przykładem i każdym możliwym działaniem przybliżać pożądane 
wzorce osobowe i zachęcać do pracy nad sobą w osiąganiu ideału, odpowiedzialności, pra-
wości, krytyczności, otwartości, tolerancji, kultury i przedsiębiorczości. 
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4. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzi-
ce. Szkoła w wychowywaniu współpracuje z rodzicami. Działania wychowawcze szkoły  
są zgodne z wolą i przekonaniami rodziców i odbywają się w duchu poszanowania godności 
osobistej, tolerancji i zrozumienia dla innych. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wy-
chowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wy-
chowania 
5. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określo-
nych w § 3 stosownie do istniejących warunków w szkole i wieku uczniów poprzez realizację 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
6. Podstawowym efektem działań wychowawczo-profilaktycznych, o którym mowa w ust. 5, 
powinien być absolwent szkoły mający cechy: człowieka uczciwego, obowiązkowego, syste-
matycznego, odpowiedzialnego, kreatywnego, ciekawego świata i siebie, komunikatywnego, 
kulturalnego, tolerancyjnego, odpornego na patologie społeczne, znającego swoją wartość, 
wrażliwego, mającego określoną hierarchię wartości, przygotowanego do założenia własnej 
rodziny, rozważnego, dbającego o zdrowie własne i innych, umiejącego aktywnie poszukiwać 
pracy, planować swój rozwój (dalsze kształcenie, karierę, życie rodzinne), kultywującego 
uczucia patriotyczne i jednocześnie otwartego na inne kultury. 
7. Program Wychowawczo-Profilaktyczny  o którym mowa w ust. 5, powinien mieć na celu 
pełny rozwój młodego człowieka, a w szczególności: 
1) przygotowanie każdego ucznia do wykonywania zadań w życiu zawodowym i publicznym; 
2) wykształcenie szacunku dla rzetelnej pracy i zdobywania wiedzy; 
3) rozwijanie ciekawości świata i indywidualnych zainteresowań; 
4) rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności; 
5) przygotowanie do życia w rodzinie i innych wspólnotach takich jak: klasa szkolna, wspólno-

ta lokalna, państwo; 
6) dbanie o rozwój sfery życia duchowego i emocjonalnego; 
7) wyrabianie umiejętności dokonywania właściwych wyborów moralnych i hierarchizacji  

wartości; 
8) kształtowanie wysokiej kultury osobistej; 
9) przekazanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych; 
10) uświadomienie praw i obowiązków ucznia; 
11) przestrzeganie wspólnie ustalonych norm zachowania; 
12) uczenie szacunku dla dobra wspólnego i własności prywatnej; 
13) dbałość o zdrowie i rozwój sprawności ruchowej; 
14) kształtowanie troski o środowisko naturalne; 
15) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podejmowanie działań 

mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
16) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

8. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli 
wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców 
jej przedstawicieli. 

9. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny z 
uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

10. Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni 
od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 
Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 
wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.  

11. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 
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nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego-
Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nad-
zór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia pro-
gramu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 6b 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

1. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne pro-
wadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych/integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym.  
2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem spo-
łecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny  i środki 

dydaktyczne; 
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organiza-

cyjnych szkoły; 
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 
7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych nau-

kę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 
3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu oraz zgody 
rodziców. 
6. Opinie o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 
7. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wycho-
wawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 
8. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 
lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
10. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudnia-

jącej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją 
ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  
11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psycholo-



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 21  

giczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki 
drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z dru-
giego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 
13. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zalece-
niami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w 
każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na 
ucznia. 
14. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nau-
czania i arkuszu organizacyjnym. 
15. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łącz-
ny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 
16.W szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 
1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korygujące wady mowy  
b) korekcyjno-kompensacyjne, 
c) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji, 
d) zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna, 
e) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 
3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 
17. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli po-
siadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształ-
cenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym. 
18. Nauczyciele, o których mowa w ust. 17: 
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi na-

uczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w pro-
gramie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 
uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedosto-
sowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 
przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  i 
specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w do-
borze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

19. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moż-
liwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz za-
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grożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 
działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 
przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
20.Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzami-
nu maturalnego i zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych do rodzaju niepełnosprawności 
lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania wa-
runków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej CKE  w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są egza-
miny. 
21. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczą-
cego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
22. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej organizowanej w szkole zgodnie z innymi aktami prawnymi obowiazu-
jącymi w tym zakresie. 
23. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posia-
dającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu 
społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.  
24. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 
szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  
25. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. 
Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  
26. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista; 
3) pomoc nauczyciela. 
27. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zo-
bowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obo-
wiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków 
w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez ro-
dziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 
28. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indy-
widualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opra-
cowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte 
w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną.  
29. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został 
opracowany poprzedni program.  
30. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu naucza-

nia do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
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uczniem, z tym, że  w przypadku: 
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyj-

nym, 
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze 

socjoterapeutycznym, 
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 
dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziała-
nia z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytu-
cjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowied-
nie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psy-
chofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycz-
ne ucznia; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 
uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba. 

31. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edu-
kacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny pozio-
mu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia ze-
społu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie 
wpisu. 
32. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjo-
nowania ucznia.                                  
33. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są 
niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszcze-
gólne formy będą realizowane.    
34. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
35. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 
edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 
zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju 
ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

 
 

§ 6c 
Nauczanie indywidualne 

 
 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
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szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organi-

zuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidual-
nego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia 
czasu prowadzenia zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 
szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywi-
dualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytua-
cji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca pro-
wadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zaję-
cia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidual-
nym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgod-
nie ze wskazaniami w orzeczeniu.  

8. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu dyrektor określa sposób rea-
lizacji tych zajęć. 

9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofi-
zycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie  z odręb-
nymi przepisami (WF, język obcy).   

10. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor 
może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy progra-
mowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia 
są realizowane.  

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnie-
niem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, 
zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

12. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego 
ucznia.  

13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpo-
średnio z uczniem wynosi od 12 do 16, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

14. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidual-
nego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 
1. udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia 

ucznia w życiu szkoły; 
3) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 
4) podejmowanie działań;  
5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 
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15.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków 
z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne 
formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zaintere-
sowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edu-
kacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko ro-
dziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

16.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w 
przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z za-
świadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą 
uczęszczanie ucznia do szkoły.    

17. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek ro-
dziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, 
że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypad-
ku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która 
wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

18. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  
na zasadach określonych w WZO.  
 

 
§ 6d 

Pomoc materialna uczniom 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej: 
a) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 
b) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie, 
c) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wy-

bitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, 
instytucji lub osób fizycznych. 
 

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników: 
 
1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek 
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracow-
nika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastęp-
czych; 
 
2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w danym roku szkolnym; 
 
3) dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym 
uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o 
pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w prze-
pisach i przekazuje ją prezydentowi miasta. 

 
3. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytua-
cji materialnej ucznia,  
a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 
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4. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życio-

wej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 
 

5. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

 
6. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
3) ośrodkami pomocy społecznej; 
4) organem prowadzącym; 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i 

młodzieży. 
 

7. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 
1) ucznia; 
2) rodziców (opiekunów prawnych); 
3) nauczyciela. 

 
8. Pomoc materialna w zespole jest organizowana w formie: 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 
2) stypendiów socjalnych; 
3) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 
4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 
5) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

 
9. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
 
10. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

 
1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a) stypendium szkolne, 
b) zasiłek szkolny; 

 
2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

 
a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 
b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 
11. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjal-

nym i motywacyjnym. 
 

12. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Chełma, znajdują-
cy się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Mie-
sięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o sty-
pendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez 
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właściwego ministra. 
 

13. Stypendium nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta 
/Gminy Chełm. 

 
14. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 

roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także 
możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną 
przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zo-
bowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium 
szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa. 

 
15. Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć: 

 
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia z wnioskiem (np. odpowiednie strony do-
wodu osobistego zawierające informację o dzieciach, lub dowód osobisty i akt urodzenia 
ucznia, w przypadku opiekuna dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki); 

 
2) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Mia-

sta Chełm: w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamiesz-
kania jest Miasto Chełm - zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające za-
meldowanie na pobyt stały ucznia, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 
dowodu osobistego; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały, lub zameldowania 
na pobyt stały w innej miejscowości niż Miasto Chełm przy jednoczesnym zamieszkiwaniu 
w mieście Chełm - stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji); 

 
3)    zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku 
utraty dochodu) przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.: 

 
a)  wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zle-

cenie itp.), 
b) emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego, 
c) alimentów, 
d) innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu 

praktyk, 
e) stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp., 
f) świadczeń pomocy społecznej: 

- świadczeń rodzinnych, 
- zaliczki alimentacyjnej, 
- zasiłku pielęgnacyjnego, 
- zasiłku stałego, okresowego, 
- dodatku mieszkaniowego itp., 

g) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z in-
nych źródeł niż wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 - 13 
ustawy o pomocy społecznej); 
 

4) osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego 
lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowa-
nych w Urzędzie Pracy; 

 
5) w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - np. zaświadcze-

nie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
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przeliczeniowych ogólnej powierzchni; 
 
6) w przypadku uzyskiwania alimentów - np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub 

kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub prze-
lewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. 

 
16. Zasiłek szkolny: 

 
1) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sy-

tuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego; 
 
2) zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydat-

ków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkol-
nego; 

 
3) wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięcio-

krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych; 

 
4) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystą-

pienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 

17. Rada Miasta Chełm uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, kierując się celami pomocy material-
nej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 

 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów za-

mieszkałych na terenie gminy; 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

 
18. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe: 

 
1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym 
przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane 
uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 
najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedza-
jącym okres, w którym przyznaje się to stypendium; 

 
2) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubie-

gać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z 
zastrzeżeniem lit. a i b: 

a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się oraz uczniom do ukończenia pierwsze-
go okresu nauki, 

 
3) dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną; 
 
4) średnią ocen, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewi-
dzianych na ten cel środków; 
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5) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wycho-

wawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opi-
nią dyrektorowi szkoły; 

 
6) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok; 
 
7) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z orga-
nem prowadzącym szkołę; 

 
8) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ pro-
wadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 
19. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań 

własnych gminy. 
 

20. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się de-
cyzje administracyjne. 

 
21. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ścią-

gnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

22. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala 
się w drodze decyzji administracyjnej. 
 

23. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone sty-
pendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obcią-
żenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania 
takiego zwrotu. 

§ 6e 
 

         1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
 
1) realizację przyjętego/ przyjętych  w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego; 
 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
 
3) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) 

oraz konieczności dbania o własne zdrowie; 
 
4) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i 

psychologami; 
 
5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnika-

mi; 
 
6) działania pedagoga i psychologa szkolnego; 
 
7) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć inte-

gracyjnych, spotkań z psychologami; 
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8) prowadzenie profilaktyki uzależnień; 
 
9) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

 
 

 
ORGANY SZKOŁY 

 
§ 7 

 
1. Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły,  
2) Rada Pedagogiczna,  
3) (skreślony) 
4) Rada Rodziców,  
5) Samorząd Uczniowski.  

1a. (skreślony) 
2. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący w oparciu o odrębne przepisy 
2a. (skreślony ) 
2b. (skreślony).  
2c. (skreślony).  
3. Do obowiązków dyrektora należy:  
1) Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia projektów dokumentów programowo  

organizacyjnych szkoły tj. szkolnego planu nauczania, szkolnego programu wycho-
wawczego, programu profilaktycznego, planu nadzoru pedagogicznego, arkusza orga-
nizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć, szkolnego zestawu programów  
nauczania i planu rozwoju szkoły 

2) Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szko-
ły, 

3) Dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie , 
4) Dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie , 
5) Konsultowanie decyzji o powołaniu pracowników na stanowiska kierownicze i odwoła-

niu  
z tych stanowisk z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organem prowadzącym,  

5a) Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
5b) Informowanie na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, sta-
nowiące zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach ich demoralizacji.  

6) Kierowanie całokształtem działalności Szkoły, a w szczególności :  
a) prowadzenie naboru uczniów oraz spraw związanych z ich przechodzeniem z jednego typu 

szkoły do drugiego.  
b) sprawowanie opieki nad młodzieżą oraz stworzenie warunków skutecznego przebiegu 

kształcenia zawodowego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego we współpracy  
z Samorządem Uczniowskim, 
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c) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, 
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,  

organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,  
e) organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działanie 

szkoły , 
f) dbałość o mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów  

o ochronie mienia i o ochronie przeciwpożarowej , 
g) dbałość o rozwój bazy materialno - technicznej szkoły , opracowanie projektu wydatków 

szkoły, 
h) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji  

oraz wstrzymywanie realizacji uchwał nie zgodnych z prawem oświatowym, 
i) (skreślony) 
j) organizowanie pracy zespołów przedmiotowych nauczycieli w zakresie promowania  

i wdrażania zasad nowoczesnej dydaktyki i wychowania oraz zapewnienie dostępu  
do aktualnej literatury metodycznej, 

k) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pe-
dagogicznego i działalności szkoły nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego,  

l) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie odbywania przez nich praktycznej nauki zawo-
du,  

m)  podawanie corocznie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym 

n) umożliwianie na terenie szkoły obrotu używanymi podręcznikami  

o) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organi-
zacji w szczególności organizacji harcerskich. Celem statutowym w/w organizacji powinna 
być działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

p) (skreślony) 

q) przewodniczy pracy Komisji Socjalnej 

r) nadzoruje prace biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego 

s) nadzoruje tworzenie i realizację szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego 
t) nadzoruje i koordynuje działalność Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji ucz-

niowskich, 

u) organizuje i nadzoruje imprezy szkolne 

v) nadzoruje prace Zespołu Wychowawczego 

w) nadzoruje prace pedagoga i psychologa szkolnego 

x) nadzoruje opracowanie i realizację planu rozwoju szkoły 

y) przewodniczy Komisji Stypendialnej 

7) Dyrektor szkoły ma prawo do: 

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły , 
b) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły, 
c) nagradzania pracowników a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem 

Pracy, 
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d) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach  
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

a) dokonywania oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 
e) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego, 
f) wykorzystania (po konsultacji z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną) środków finanso-

wych przyznanych na działalność Szkoły, 
g) reprezentowania Szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji, 
h) ustalania zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym 

oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia,  
j) wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
k) (skreślony), 
l) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania, zlecania ekspertyz, 
m) skreślania z listy uczniów, z zastrzeżeniem § 34, ust. 2a-2d, , 
n) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

o) wydawania zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem uczniom 
 i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki i pracy 

p) wydawania zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją pro-
cesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole, a jego ogłoszenie wcho-
dzi w życie z dniem jego zamieszczenia w księdze zarządzeń. 

q) skreślony 
r) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wy-
chowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczeniach możliwości wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii 
s) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informa-
tyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wy-
danej przez lekarza, na czas określony w tej opinii  
t) zwalnia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, głębo-
ka dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z auty-
zmem, w tym zespołem Aspergera, do końca etapu edukacyjnego na wniosek rodziców 
albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

8) Dyrektor szkoły odpowiada za:  

a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad 
uczniami, 

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i zapisami niniejszego 
STATUTU, 

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkoły i podczas zajęć organizowa-
nych przez szkołę oraz stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 

d) celowe wykorzystanie środków finansowych zapewniających działalność szkoły, 
e) zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 
f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.  

9) W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, jego obowiązki pełni wicedyrektor.  

4. Rada Pedagogiczna: 
1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym wszystkie typy 
szkół wchodzących w skład zespołu, jej członkami są wszyscy nauczyciele. 
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2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły . 
2a) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z regulaminem rady 

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapro-
szone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej np.:  
a) pracownicy ekonomiczni, administracyjni lub obsługi, 
b) przedstawiciele Rady Rodziców, 
c) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 
d) lekarze, pracownicy medyczni szkoły, 
e) przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje, 
f) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych, pedagogicz-

nych oraz wolontariuszy i organizacji współpracujących itp. 

4) Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie 
komisjach, nie rzadziej niż trzy razy w ciągu roku i w miarę potrzeb. 

5) Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym  
semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacyjnych i promowaniem 
uczniów oraz po zakończeniu roku szkolnego. 

6) Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są z inicjatywy dyrektora, organu prowa-
dzącego szkołę na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz co naj-
mniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6a) (skreślono).  

7) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokoło-
wane. 

8) Członkowie Rady Pedagogicznej oraz osoby biorące udział w zebraniu rady są zobowią-
zani do zachowania tajemnicy służbowej, a w szczególności spraw, które mogłyby  
naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowni-
ków szkoły.  

9) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obec-
ności 1/2 członków Rady.  

10) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:  
a) uchwalenie regulaminu własnej działalności, 
b) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów  
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  
w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, 
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów, 
g) zatwierdzanie składu pocztu sztandarowego szkoły na wniosek Samorządu Uczniow-
skiego 
h) przygotowanie projektu zmian w niniejszym statucie, po zaopiniowaniu przez Radę  
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w niniejszym Statucie 
j) ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu 
podręczników i szkolnego zestawu programów nauczania 
k) wybieranie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora szkoły spo-
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śród obecnych członków na Radzie Pedagogicznej w drodze tajnego głosowania zwykłą  
większością głosów  
11) Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:  
a) arkusza organizacyjnego szkoły, 
b) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
c) projektu finansowego szkoły 
d) wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych  
wyróżnień, 
e) propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych 
f) propozycji dyrektora szkoły dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierow-
niczych w szkole. 

12) (skreślony)  

13) Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie  
z funkcji dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji  
kierowniczej w szkole.  

14) We wszystkich przejętych zadaniach Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgać 
opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

5. (skreślony) 
6. Rada Rodziców: 

1) W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów uczących się  
w poszczególnych typach szkół  

1a) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybra-
nych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału 
2) Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców uchwalonego  

przez ogólne zebranie rodziców, który nie może być sprzeczny ze STATUTEM SZKOŁY . 
3) Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz  

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spra-
wach szkoły 

4) Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu  wychowawczo-
profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowaw-
czo- profilaktycznym  dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców 
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wycho-
wania szkoły 
c) opiniowanie projektu planu finansowanego składanego przez dyrektora szkoły 
5) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w punkcie  
4) podpunkcie a) program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawują-
cym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady 
rodziców określa regulamin rady rodziców 
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7. Samorząd Uczniowski: 

1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład zespołu. 
2) Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie 
może być sprzeczny ze STATUTEM SZKOŁY. 

3) Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej  

lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, 
które dotyczą bezpośrednio praw uczniów:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wyma-
ganiami, 

b) prawo do właściwej organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych  
zainteresowań  

c) prawo do realizowania własnych inicjatyw i pomysłów działalności kulturalnej, sportowej 
oświatowej, rozrywkowej zgodnej z możliwościami organizacyjnymi szkoły, ale w porozu-
mieniu z dyrektorem, 

d) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 
f) prawo do uczestniczenia w działaniach na rzecz porządku i bezpieczeństwa, (np.: dyżury, 

przeciwdziałanie nałogom, identyfikatory) oraz przy nakładaniu kar porządkowych, w tym 
finansowych. 

g) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej 
8. Wszystkie spory i konflikty pomiędzy organami szkoły, jak: Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim rozstrzyga niezwłocznie dyrektor szkoły po wy-
słuchaniu przedstawicieli stron zwaśnionych. Od decyzji dyrektora szkoły, stronom słu-
ży prawo odwołania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, w termi-
nie 14 dni. 

9. Spory i konflikty pomiędzy dyrektorem a pracownikami, dyrektorem a Radą Rodziców, 
dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna w terminie  
30 dni. Niezadowolone z rozstrzygnięcia strony, za pośrednictwem dyrektora szkoły, 
mogą się odwołać w terminie 14 dni do organu prowadzącego lub nadzorującego 
zgodnie z kompetencjami. 

10. Konflikty między Radą Pedagogiczną a dyrektorem szkoły rozstrzyga Kurator Oświaty. 
Przedmiot konfliktu powinien być przedstawiony na piśmie za pośrednictwem dyrektora 
szkoły.  

11. (skreślony)  
 

§ 8 

 

1. Dyrektor szkoły powierza nauczycielom i innym pracownikom funkcje kierownicze  
wg zasad:  

1) 1 wicedyrektor od 12 do 31 oddziałów, 
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2) (skreślony), 
3) (skreślony), 
4) 1 kierownik internatu, 
5) 1 kierownik administracyjno-gospodarczy.  

2. Każde stanowisko kierownicze ma swój zakres obowiązków i kompetencji ustalony przez 
Dyrektora Szkoły, który ma również prawo do występowania do organu prowadzącego  
o utworzenie innych stanowisk kierowniczych w miarę potrzeb. 

3. (skreślony) 
4. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności  
2) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej, 
3) utrzymuje kontakt z ramienia dyrektora szkoły z rodzicami uczniów, a także przyj-

muje tych rodziców i odpowiada na ich wnioski i skargi oraz załatwia je po uzgod-
nieniu z dyrektorem i innymi organami szkoły 

4) prowadzi hospitacje lekcji oraz nadzór pedagogiczny nad wszystkimi nauczycielami 
i wychowawcami, 

5) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą Szkołą zgodnie z ustalonym harmono-
gramem 

6) sprawuje nadzór nad komisjami przedmiotowymi, o których mowa w § 27.  
7) organizuje, nadzoruje i współpracuje z podmiotami przyjmującymi uczniów na prak-

tyczną naukę zawodu.  

8) organizuje działalność dydaktyczną Szkoły 

9) tworzy szkolny zestaw programów nauczania oraz nadzoruje jego realizację 
10) organizuje i kontroluje prace związane z opracowywaniem rozkładów materiału  

nauczania przedmiotowych zasad oceniania 

11) nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 

12) odpowiada za pracę Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

13) nadzoruje pracę internatu 

14) nadzoruje turystykę szkolną 

15) nadzoruje tworzenie i realizację szkolnego zestawu podręczników 

16) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły lub władze oświatowe  
oraz wynikające z przepisów szczegółowych 

5. (skreślony 
6. (skreślony).  

7. (skreślony). 

8. (skreślony) 
9. (skreślony) 
10. (skreślony) 

11. (skreślony) 
12. Do zadań Kierownika Internatu należy:  
1) planowanie pracy nauczycieli wychowawców, nadzór pedagogiczny oraz udział w radach 
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pedagogicznych szkoły, 
2) organizowanie pracy wychowawczej i przewodzenie Radzie Wychowawców Internatu,  

w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele wychowawcy, 
3) planowanie i nadzorowanie pracy pracowników bloku żywieniowego, 
4) organizacja i nadzór prac pracowników pralni,  
5) nadzór stanu urządzeń w całym budynku internatu oraz odpowiedzialność za należyte wy-

posażenie, prawidłową konserwację i naprawę, 
6) opieka nad młodzieżą i troska o zabezpieczenie warunków BHP na terenie internatu  

i w jego otoczeniu, 
7) prowadzenie meldunków mieszkańców internatu, 
8) odpowiedzialność materialna za stan majątku internatu zgodnie z zapisem w księgach  

inwentarzowych, 
9) troska o mienie i nadzór gospodarki pieniężnej i materiałowej internatu, 
10) ciągłe dążenie do poprawy warunków bytowych mieszkańców internatu, 
11) odpowiedzialność służbowa przed dyrektorem szkoły za:  

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez podległych mu  
nauczycieli internatu, 

jakość, sposób przygotowania i wydawania posiłków, czystość i porządek w całym  
internacie, a w szczególności w stołówce, 

właściwą atmosferę pracy wśród podległych sobie pracowników.  

13. Kierownik administracyjno-gospodarczy pracuje zgodnie z zakresem czynności i odpowie-
dzialności ustalonym przez dyrektora szkoły, a w szczególności:  

1) kieruje zespołem pracowników obsługi szkoły, organizuje i nadzoruje prace grupy remon-
towej, 

2) przydziela im zadania i tworzy im warunki pracy i warunki BHP, 
3) zapewnia obsługę materiałową szkoły realizując między innymi zakupy wyposażenia mate-

rialnego szkoły zgodnie z opiniami Rady Pedagogicznej i decyzjami dyrektora szkoły, 
4) bierze udział w projektowaniu budżetu szkoły na wydatki administracyjno - gospodarcze, 
5) czuwa nad sprawnością techniczno-eksploatacyjną budynków i urządzeń oraz zabezpie-

czeniem majątku szkolnego przed kradzieżą i pożarem, 
6) prowadzi i nadzoruje remonty bieżące i prace porządkowe, 
7) nadzoruje i ocenia pracę podległych sobie pracowników oraz wnioskuje wysokość premii, 
8) prowadzi całokształt spraw związanych z przygotowaniem i wyposażeniem szkolnego 

ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Białym, a także jego modernizacją  
i odnową, 

9) sprawuje nadzór nad treścią zawieranych umów na dostawę ciepła i gazu.  
10) odpowiada przed dyrektorem szkoły za: dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swych pod-

władnych, bieżące zabezpieczenie gmachu i wyposażenia szkoły, sprawność urządzeń 
przeciwpożarowych, oszczędność materiałów i energii, kulturalne i uprzejme sprawowanie 
swoich obowiązków przez podległy mu personel, 

11) odpowiada za powierzony mu majątek i powierzone środki finansowe zgodnie  
z zapisem w księgach inwentarzowych i finansowych.  

14. Główny księgowy: 
1) Główny księgowy szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową szkoły.  
2) Główny księgowy odpowiada za:  
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prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
prawidłową realizację budżetu określoną odrębnymi przepisami.  

3) Szczegółowy zakres odpowiedzialności głównego księgowego określa dyrektor szkoły.  

15. Zwiększenie liczby wicedyrektorów zgodnie z § 8 ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły po 
akceptacji organu prowadzącego szkołę  

16. Zespół kierowniczy 

1) Organem doradczym dyrektora szkoły jest Zespół Kierowniczy, w skład którego (oprócz 
dyrektora) wchodzą:  

a) wicedyrektor, 
b) jeden przedstawiciel związków zawodowych,  
c) kierownik internatu, 
d) (skreślony) , 
e) kierownik administracyjno-gospodarczy, 
f) przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 
g) (skreślony). 

h) główny księgowy 

2) Zebrania Zespołu Kierowniczego są protokołowane. 

3) Zespół Kierowniczy zbiera się doraźnie na wniosek dyrektora szkoły i opiniuje sprawy  
i problemy postawione przez dyrektora. 

4) (skreślony) 

17. Komisja Socjalna 

1) Organem doradczym w dziedzinie gospodarki funduszem socjalnym jest Komisja Socjalna 
w składzie:  

a) (skreślony), 
b) kierownik administracyjno-gospodarczy, 
c) przedstawiciele związków zawodowych (po jednym),  
d) (skreślony),  
e) 5 przedstawicieli nauczycieli przedmiotów teoretycznych i praktycznych, 
f) przedstawiciel Rady Wychowawców Internatu,  
g) 3 przedstawiciel administracji i obsługi.  
2) Komisja spośród członków wybiera przewodniczącego.  

3) Komisja Socjalna pracuje zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej  
w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. 

17a Komisja zdrowotna 
1) Organem doradczym dyrektora w sprawach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jest Komi-

sja Zdrowotna 
2) W oparciu o uchwałę Rady Miasta Chełm dyrektor szkoły powołuje skład komisji: 

a) wicedyrektora 
b) trzy osoby wyłonione z grona pracowników pedagogicznych 
c) po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w szkole 

18. Zespół Wychowawczy 
1) Organem doradczym do spraw wychowawczych jest Zespół Wychowawczy, w skład  
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którego wchodzą:  
a) dyrektor, koordynujący pracą zespołu 
b) pedagog szkolny,  
c) wychowawcy klas - jako członkowie.  

d) skreślony 

e) nauczyciel, któremu dyrektor powierzył funkcję przewodniczącego zespołu 

f) psycholog szkolny 

2) Głównym zadaniem Zespołu Wychowawczego jest koordynowanie działań wychowaw-
czych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności  
wychowawcze. Zebrania Zespołu są protokołowane.  

3) Zespół Wychowawczy pracuje w oparciu o  program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu 
Szkół Technicznych. 

4) (skreślony) 
5) Organami wspierającym Zespół Wychowawczy są  Klasowe Zespoły Nauczycieli. 
6) W skład Klasowych  Zespołów Nauczycieli wchodzą nauczyciele uczący w danej klasie, 

pedagog, psycholog, wychowawca klasy 
7) Klasowe  Zespoły Nauczycieli pracują w oparciu o klasowe plany pracy, które powinny być 

spójne z planem pracy zespołu wychowawczego. Zebrania zespołów są protokołowane  
 

§ 9 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
uczniów poprzez:  

1) udział w cyklicznych zebraniach wychowawczych nauczycieli i rodziców nie rzadziej  
niż 3 razy w ciągu roku szkolnego i w miarę potrzeb, 

2) indywidualne spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami, 
3) indywidualne kontakty rodziców z kadrą kierowniczą szkoły.  

2. Rodzice mają prawo:  
1) do zapoznania się z programem  wychowawczo-profilaktycznym, procedurami postępowa-

nia w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w trudnych 
sytuacjach wychowawczych i losowych z uwzględnieniem agresji i przemocy,szkoły oraz z 
programem wychowawczym danej klasy, obowiązującym w bieżącym roku szkolnym, 

2) do uzyskania informacji odnośnie zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz za-
sad przeprowadzania egzaminów, (w czasie egzaminów klasyfikacyjnych rodzice mogą 
występować w charakterze obserwatorów), 

3) do uzyskiwania informacji o postępach, przyczynach trudności oraz bieżących i okreso-
wych wynikach w nauce swojego dziecka, 

4) do uzyskiwania informacji na temat zachowania się dziecka oraz porad w sprawie jego wy-
chowania i dalszego kształcenia, 

5) do wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły, 
6) w uzasadnionych przypadkach występowania do dyrektora szkoły w imieniu swojego 

dziecka w sprawach: 

a) (skreślony)  
b) zwolnienia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
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rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

c) (skreślony)  
d) wnioskowania o wydanie opinii poradni psychologiczni –pedagogicznej w tym po-

radni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
2a. Poszerzając swoją współpracę ze szkołą, rodzice:  
1) uczestniczą w wychowawczych zadaniach szkoły współtworząc program wychowawczo-

profilaktyczny,  poznając program kształcenia, wychowania i opieki, 
2) wspierają środowisko nauczycielskie we wszystkich działaniach na rzecz podniesienia  

jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków nauki i pracy nauczycieli, 
3) aktywnie i świadomie uczestniczą w budowaniu partnerstwa: rodzina – szkoła – środowi-

sko lokalne, 
4) uczestniczą w organizacji wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z różnymi 

miejscami pracy i zawodami, 
5) uczestniczą w organizacji wykładów (szkoleń) dla uczniów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy, profilaktyki uzależnień i innych, 
6) wspomagają w organizacji wycieczek i imprez szkolnych, 
7) uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego 

nieobecności, 
8) biorą czynny udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo we wszystkich uroczystościach 

szkolnych i klasowych.  
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania się do szkoły na wezwanie nauczyciela, wychowaw-

cy lub dyrektora w celu:  
1) przeciwdziałania skutkom nagannego zachowania się ucznia na terenie szkoły i poza nią, 
2) organizowania wspólnych działań zmierzających do poprawy zachowania ucznia,  
3) wyjaśnienia długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na lekcjach oraz prze-

ciwdziałaniu im, 
4) wyjaśnienia ciągłego lub częstego nieprzygotowana się ucznia do zajęć lekcyjnych oraz 

zorganizowania wspólnego działania zmierzającego do poprawy sytuacji. 

4. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego  
odbywa się w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych drugiego półrocza.  

 
§ 9a 

System doradztwa zawodowego 
 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 
podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i 
zawodu.  

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i 
zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 
rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie 
bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane 
świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.  

3. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce reali-
zacji, oczekiwane efekty i metody pracy.  

4. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 41  

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości 
wyborów edukacyjnych  i zawodowych.  

5. Cele szczegółowe:  
1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji; 
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem zawo-

du; 
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 
4) wdrażanie uczniów do samopoznania; 
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 
6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 
7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 
8) poznanie możliwych form zatrudnienia; 
9) poznanie lokalnego rynku pracy; 
10) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 
11) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych. 

6. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych; 
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 
6) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy 

uczniów; 
7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 
8) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 
b) informowanie rodziców o możliwościach wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji za-
wodowych i edukacyjnych, 
c) udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych, 
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowe-
go. 
7. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) zajęć grupowych ze szkolnym doradzcą zawodowym, 
2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych,  
3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, 
4) konkursy, 
5) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i 

planowania dalszej kariery zawodowej; 
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6) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli, 
7) uczestnictwo w targach pracy, dniach otwartych uczelni wyższych ; 

8) śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania 
Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, 
wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”; 

9) zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły; 
 

8. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia, 
3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim  
na temat:  

a) rynku pracy,  
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  
c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych    
     obszarach świata pracy,  
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych    
     w życiu codziennym i zawodowym,  
e) alternatywnych  możliwości  kształcenia dla  młodzieży                       
     z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,  

 
4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 
5) prowadzenie grupowych zajęć  przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej, 
6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 
7)  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły, 
8)  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez  udostępnianie im 

informacji   i materiałów do pracy z uczniami itp.  
9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie:  

a)   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu  doradztwa, 
zgodnie ze statutem szkoły,  
b)  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 
zawartych w programie wychowawczym szkoły, 

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,  
11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (np. internet, 

prezentacje mutimedialne itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,  
12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, izby rzemieślnicze, 
organizacje zrzeszające pracodawców itp, 
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13) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i 
aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury, 
informatory poradniki, foldery informacyjne, filmy, pomoce dydaktyczne dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców); 

14) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 
zawodowego. 

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

1) wychowawców; 
2) nauczycieli przedmiotu; 
3) szkolnego doradzcę zawodowego; 
4) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP); 

10. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie  
Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  oraz ich rodzice. 

11. Zakres odpowiedzialności rady pedagogicznej, pracowników instytucji 
wspierających działania doradcze: 
1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa za-

wodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok 
szkolny, 

2) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-
zawodowej; 
13. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rady pedagogicznej.                             
Nauczyciele: 

1) potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy; 
2) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania 

własnych planów pracy; 
3) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów; 
4) potrafią realizować w ramach nauczanych przedmiotów treści związane z przygotowaniem 

uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i poruszania się po rynku pracy; 
14. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.                                                  

Uczniowie: 
1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu, 
2) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru 

zawodu i dalszej drogi edukacyjnej, 
3) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony, 
4) potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe 

decyzje edukacyjne i zawodowe. 
5) znają możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu danego etapu edukacyjnego, 
6) znają sposoby poruszania się po rynku pracy. 
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15. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.                                                    
Rodzice: 

1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje 
dziecko; 

2) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, 
temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu 
kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka; 

3) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka; 
4) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka; 
5) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji. 

 
 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 10 

 

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecz-
nych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Zakończenie pierwszego semestru następuje pod koniec 15 tygodnia nauki dla klas czwar-
tych technikum, pod koniec 17 tygodnia nauki dla klas odbywających 4 tygodniowe praktyki 
zawodowe oraz pod koniec 18 tygodnia nauki dla pozostałych klas licząc od pierwszego 
tygodnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

§ 11 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia  
każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:  
1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 
2) ogólną liczbę godzin przedmiotów zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowe i dodatko-

wych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych 
przez poszczególnych nauczycieli  

 

§ 12 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony maksymalnie  
z 32 uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 
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wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z od-
powiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 
danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli liczba uczniów w każdym z tych od-
działów byłaby niższa niż 15 osób.  

3. W wyjątkowych wypadkach oddział może liczyć maksymalnie 35 uczniów. Decyzję  
w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach , utworzo-
nych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w dzienniku elek-
tronicznym . 

5. W szkole, za pośrednictwem Vulcana., funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowa-
nie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą 
ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dy-
rektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system 
dziennika elektronicznego. 

6. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na ser-
werach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dzienni-
ka elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i prze-
glądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpo-
wiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowią-
zującego w Polsce prawa. 

7. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego  określa „Regulamin funkcjonowania 
dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Technicznych  w Chełmie 

8. Dziennik elektroniczny nauczyciela zawiera: 

 
1) nazwisko i imię nauczyciela; 
2) nazwę realizowanych zajęć; 
3) wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich prze-
prowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach. 
4) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzy-
stego; 
5) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach; 
6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych; 
7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych. 
 

9. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika elektro-
nicznego jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obo-
wiązującej dokumentacji szkolnej.  

 

 

§ 13 
 

1. Organizację stałych, obowiązkowych, nieobowiązkowych i dodatkowych zajęć dydak-
tycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 
szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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2. Jeżeli specyfika programu nauczania temu się nie sprzeciwia, w planie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych uwzględnia się:  
1) równomierność obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 
2) różnicowanie zajęć w każdym dniu; 
3) nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

 
§ 14 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone  
w systemie klasowo-lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych – 55 minut. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu trwania godziny lekcyjnej na podstawie uchwały 
Rady Pedagogicznej po konsultacji z innymi organami szkoły, jednak z zachowaniem  
zasad:  

1) czas trwania godziny lekcyjnej nie może być dłuższy niż 1 godzina zegarowa, 
2) ogólny tygodniowy czas pracy powinien być zgodny z ramowym planem nauczania.  

 
§ 15 

 

1. Zajęcia z języka obcego dla wszystkich oddziałów szkoły przydziela dyrektor szkoły biorąc 
pod uwagę:  

1) możliwości kadrowe; 
2) możliwości organizacyjne szkoły. 
3) dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszym 

etapie edukacyjnym w przypadku uczniów rozpoczynających naukę od 1 września 2012r. 
4) w techniku dla początkujących poziom IV0 a dla kontynuujących poziom IV1  
5) poziom IV1 realizowany na etapie podstawowym na podbudowie poziomu III0 a rozsze-

rzony na podbudowie poziomu III1  
1a. Szkoła powinna zapewniać w technikum i zasadniczej szkole zawodowej naukę języka ob-

cego będącego kontynuacją tego języka prowadzonego w gimnazjum, między innymi po-
przez organizowanie zespołów międzyoddziałowych, międzyklasowych jak również 
uwzględniać poziom umiejętności językowych ucznia. 

1b. Liczba uczniów w zespole, o którym mowa w ust. 1a powinna wynosić od 10 do 24.  
W przypadku nie więcej niż trzech oddziałów każdej klasy zajęcia mogą być prowadzone w 
grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących nie mniej niż 7 uczniów.  
2. Dyrektor jest zobowiązany dokonać podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edu-

kacyjnych: 
1) z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeże-

niem ust. 3; z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk kom-
puterowych w pracowni komputerowej. 

2)  z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika koniecz-
ność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej 
niż 30 uczniów, lecz nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3; 

3) z zakresu kształcenia zawodowego, dla których w treści programu nauczania wynika ko-
nieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej  
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niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż  

30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 2, podziału na grupy można dokonywać 
za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

3a. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.  
3b. W przypadku prowadzenia zajęć; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w 
wyjątkowych przypadkach grup międzyklasowych  
4. Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach szkolnych realizowane są w grupach, któ-

rych liczebność określają programy nauczania dla poszczególnych zawodów oraz stan-
dardy wymagań egzaminacyjnych potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zastrze-
żeniem ust.3 

1) (skreślony)  
2) (skreślony 
3) (skreślony)  
4) (skreślony) 
5) (skreślony)  
6) (skreślony)  
7) (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne i dydaktyczne  

na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja lub eks-

peryment wybierany jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z autorami lub nauczycielem 

prowadzącym innowację po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.  

 

§ 16 

 

1. Zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koła zainteresowań, pra-
ca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia rozwijające uzdolnienia 
uczniów mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach między-
klasowych, międzyoddziałowych z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub z innych 
środków finansowych posiadanych przez szkołę.  

2. Czas trwania zajęć w grupach określa § 14. 

3. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć dodatkowych finansowanych  
z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.  

4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.  
§ 17  

1. Szkoła, w celu realizowania przez uczniów praktycznej nauki zawodu, kieruje ich do pod-
miotów, o których mowa w ust.3.  

2. Szczegółowe zasady realizacji przez uczniów praktycznej nauki zawodu określają odrębne 
przepisy. 

3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego, we własnych 
pracowniach szkolnych, u pracodawców.  
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3a Praktyczna nauka zawodu (w miarę potrzeb) może odbywać się w placówkach kształ-
cenia ustawicznego, pracowniach szkolnych innych szkół.  
4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 3 oraz 3a na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Szczegółową organizację 
praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy. 

5. skreślono. 
6. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego. De-

cyzję o terminie praktyk zawodowych podejmuje dyrektor szkoły. 
6a Uczeń przebywający na zwolnieniu lekarskim w czasie praktyk może odbyć te praktyki  
w okresie ferii letnich. 

§ 18 
(skreślony) 

§ 19 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
Szkół Wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisem-
nego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszcze-
gólnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub Szkołą Wyższą.  

§ 20 

1. (skreślony), 
1) (skreślony), 
2) (skreślony), 

2. Szkoła zapewnia uczniom mieszkającym w internacie możliwość i higieniczne warunki 
spożycia trzech posiłków dziennie w stołówce internatu. Odpłatność za ww. posiłki ustala  
dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem internatu, Radą Pedagogiczną, Radą Ro-
dziców i organem Prowadzącym Szkołę. 

§ 21 

1. Biblioteka szkolna jako wielofunkcyjna pracownia szkolna służy do:  
1) rozbudzenia, rozwijania i realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, rodzi-

ców i nauczycieli 
2) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 
4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów, 
5) popularyzowania wiedzy o regionie, 
6) przygotowania do korzystania z różnych źródeł informacji, 
7) przygotowania uczniów do samokształcenia,  
8)  udostępniania książek i innych źródeł informacji,  
9) kształcenia kultury czytelniczej i wdrażania do poszanowania książki 
10) przygotowania  do korzystania z innych typów bibliotek, 
11) korzystania z technologii informacyjnej w procesie pozyskiwania, selekcji 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  
12) wspierania prac mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych, 
13) otaczania opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
14) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 
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15) rozwijania życia kulturalnego. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:  
1)  uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 
2) rodzice uczniów, 
3) (skreślony)  

3. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za urządzenie lokalu biblioteki i rozmieszczenie zbio-
rów, a w szczególności za: 

1) funkcjonalne rozmieszczenie mebli: szaf, regałów, skrzynek katalogowych, stołów, krzeseł i 
innego sprzętu, 

2) umieszczenie czytelnych napisów informacyjnych na szafach, regałach i skrzynkach kata-
logowych, 

3) sporządzenie i umieszczenie w widocznym miejscu wykazu lektur z języka polskiego  
oraz Regulaminu Biblioteki, 

4) wydzielenie literatury pedagogicznej dla nauczycieli, 
5) ustawienie zbiorów na półkach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, 
6) dbanie o estetykę i czystość pomieszczenia biblioteki.  

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  
1) w zakresie gromadzenia i ewidencji zbiorów:  
a) racjonalne dokonywanie zakupu książek i gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 
b) prawidłowe, zgodne z wymogami prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rejestru użytków 

oraz protokołów ubytków, 
c) dokonywanie w ciągu 5 - 10 dni od dnia zakupu wpisu do księgi inwentarzowej poszcze-

gólnych zakupionych egzemplarzy, 
d) obliczanie stanu ilościowego księgozbioru oraz jego wartości przy końcu roku kalendarzo-

wego, uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

e) organizowanie warsztatu informacyjnego. 

2) w zakresie opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych i innych źródeł informa-
cji: 

a) opracowywanie zakupionych książek przez umieszczenie na odwrocie karty tytułowej pie-
częci okrągłej, numeru inwentarza pod pieczęcią i wyposażenie każdego woluminu w kartę 
książki w ciągu 12 dni od daty zakupu, 

b) obłożenie zakupionych książek w ciągu 1 miesiąca od daty zakupu, 
c) sporządzenie w ciągu 20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego kart czytelników wszystkich 

klas, 
d) umożliwienie uczniom uczącym się na pierwszej i drugiej zmianie, korzystania ze zbiorów 

czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę, 
e) wydzielenie księgozbioru podręcznego 
f) prowadzenie katalogów  
g)  udostępnianie zbiorów i In. źródeł informacji 
3) w zakresie pracy dydaktyczno-informacyjnej:  
a) sporządzanie sprawozdań ze stanu czytelnictwa i informowanie o wnioskach nauczycieli, 

uczniów i rodziców, 
b) organizowanie i kierowanie pracą aktywu bibliotecznego oraz współdziałanie 

z wychowawcami klas, 
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c) udzielanie porad bibliograficznych i in. Informacji bibliotecznych czytelnikom, rozmowy z 
czytelnikami o książkach, 

d) opracowywanie harmonogramu i tematyki lekcji bibliotecznych oraz ich realizowanie, 
e) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 
f) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczorów literackich, konkursów itp., 
g) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 
h) inspirowanie do czytelnictwa, 
i) kształtowanie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się 
j) dostosowanie form i treści pracy do predyspozycji uczniów, 
k) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, 
l) rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów  
4) w zakresie współpracy z nauczycielami, rodzicami i placówkami:  
a) gromadzenie aktualnych programów nauczania, 
b) informowanie zainteresowanych o nowościach pedagogicznych i technicznych, 
c) organizowanie obiegu lektur z języka polskiego, 
d) przygotowywanie na lekcje zapotrzebowanych przez nauczycieli materiałów znajdujących 

się w bibliotece, 
e) współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i  Biblioteką Publiczną. 
f) organizowanie różnorodnych działań  rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną na 

terenie szkoły i we współpracy ze środowiskiem lokalnym 

5) w zakresie sprawozdawczości dokumentacji doskonalenia własnej pracy bibliotekarza:  
a) bieżące i dokładne prowadzenie rejestru wykonywanych prac w dzienniku bibliotecznym, 

prowadzenie dziennej statystyki oraz prowadzenia zeszytu obecności w czytelni, 
b) przygotowywanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa i działalności biblioteki, 
c) opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki, sprawozdań z ich realizacji, wyników 

konkursów czytelniczych, 
d) prowadzenie teczki metodycznej bibliotekarza, 
e) udział w konferencjach nauczycieli bibliotekarzy, 
f) prowadzenie komputerowego rejestru zbiorów.  

6) w zakresie zabezpieczenia zbiorów:  
a) wyposażenia biblioteki w sprzęt przeciwpożarowy, 
b) konserwacja księgozbioru, 
c) zabezpieczeniu pieczęci i dokumentacji bibliotecznej.  

7) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.  
5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i in.,) 

i niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).  
6. Czas (otwarcia) pracy biblioteki ustala we wrześniu każdego roku szkolnego dyrektor szko-

ły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, w zależności od (czasu trwania) planu lekcji w 
poszczególnych dniach i w zależności od czasu natężenia korzystania z biblioteki 

7. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd, biblioteka 
udostępnia, czytelnię biblioteczną wraz z wyposażeniem, umożliwiającym korzystanie z 
technologii informacyjnej. Doraźną opiekę sprawują nauczyciele bibliotekarze. 

8. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez poradnictwo w wyborach 
czytelniczych, pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, przygotowaniu się do 
konkursów,  olimpiad przedmiotowych, egzaminów, udzielanie informacji o aktywności czy-
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telniczej oraz kierowanie czytelników do innych bibliotek. 
9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 

1) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, 
2) udostępnianie programów nauczania, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczenio-
wych,  
3) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 
uczniów,  
4) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,  
5) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki i ICIM,  
7) współudziale w organizacji imprez szkolnych, spotkań czytelniczych, wycieczek eduka-
cyjnych, wystaw, konkursów, 
8) analizę stanu czytelnictwa uczniów. 

10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem lokalnym  
i innymi      bibliotekami odbywa się poprzez: 
1) wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwi-
czeniowe, 
2) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 
3)  współorganizowanie imprez w środowisku lokalnym, 
4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 
5) organizację wycieczek do bibliotek innego typu, 
6)współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 
7) udział w spotkaniach czytelniczych, imprezach kulturalnych, konkursach organizowa-
nych przez biblioteki innego typu, 
8) wymianę informacji na temat zasobów bibliotecznych i  wydarzeniach kulturalnych w re-
gionie. 

11.  Bezpośredni  nadzór nad biblioteką  sprawuje dyrektor szkoły: 
1. Zapewnia  obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, 
2. Zapewnia środki finansowe, 
3. Zarządza skontrum zbiorów, 
4. Zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji, 
5. Zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, 
6. Hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

 
 
 

§ 22 

1. Zajęcia pozalekcyjne są integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.  

2. Uczniowie mogą pracować w kołach zainteresowań i klubach. 

3. Świetlica i klub młodzieżowy są pozalekcyjnymi formami wychowawczo - opiekuńczej dzia-
łalności szkoły. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, za-
interesowania oraz przygotowują prezentację pracy na forum szkoły. Opiekę sprawują na-
uczyciele wg przydzielonych zajęć dodatkowych.  

4. Szkoła posiada pomieszczenie dla działalności świetlicy szkolnej i klubu młodzieżowego.  

5. W świetlicy mogącej pomieścić 300 osób odbywają się także uroczystości szkolne, imprezy 
i spotkania okolicznościowe, zarówno z programem przygotowanym przez uczniów,  
jak i specjalistyczne instytucje kulturalne.  

6. Z chwilą dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi szkoła może stworzyć dodat-
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kowe stanowiska wychowawców świetlicy i kierownika zajęć pozalekcyjnych.  

7. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd, szkoła udo-
stępnia pomieszczenie świetlicy, czytelnię biblioteczną wraz z wyposażeniem. Doraźną 
opiekę sprawują odpowiednio dyżurujący nauczyciele lub nauczyciele bibliotekarze.  

 
          8. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

9. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbar-
dziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środo-
wisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne. 

10. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną 
zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani 
uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, któ-
rzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – ko-
ordynatora. 

11. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu: 
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kultu-

ralnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 
5)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycz-

nym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w 
środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8) promowanie idei wolontariatu; 
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przy-

stąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakte-

rze charytatywnym. 
12. Wolontariusze:  

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie po-

moc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 
3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, 

do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów); 
4) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania za-

sad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 
5) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrud-

ni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 
6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, tro-



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 53  

ską o innych; 
7) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
8) każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” 

/„Dzienniczka Ucznia”/ „Dzienniczka Klasowego” wykonane prace. Wpisów mogą doko-
nywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolon-
tariusz działa; 

9) członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsz-
tatach dla wolontariuszy; 

10) każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 
swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 

11) każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 
godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

12) każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie 
Etycznym oraz Regulaminie Klubu; 

13) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regula-
minu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klu-
bu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu. 

              13. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces 
do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

14. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w 
czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklaru-
jących pomoc – rodziców; 

15. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród 
członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie 
poziomy klasowe; 

16. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego; 
17. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-

koordynatora. 
18. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania dzia-

łalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskaza-
nie obszarów dalszej działalności; 

19. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności 
mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez poje-
dynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.  

20. Formy działalności klubu: 
1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 
2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 
3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.       

21. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pra-
cy. 

22. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do pu-
blicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie szkoły.            

23. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:  
1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 
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w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  o moż-
liwości jego rozwiązania; 

2) na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić 
na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świad-
czeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń; 

3)  na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu 
świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza; 

4)  jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, poro-
zumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza 
podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywa-
ne są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od 
sporządzenia porozumienia;  

5) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieure-
gulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

6) korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywil-
nej, w zakresie wykonywanych świadczeń; 

7) wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obo-
wiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

8) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 
przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związa-
nych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  W przypadku 
świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w 
przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opie-
kun prowadzący uczniów na działania; 

9) wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzysta-
jący zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

10) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych 
przez nich świadczeń określonych w porozumieniu. 

11) w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw 
formalnych oraz koszty ubezpieczenia. 

12) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez 
uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi  
24. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  
działalności; 

25. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontary-
styczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami 
opisanymi  w rozdziale1 § 31a statutu szkoły; 

26. Formy nagradzania: 
1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu; 
2) przyznanie dyplomu; 
3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego; 
4) pisemne podziękowanie do rodziców; 
5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukoń-
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czenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział 
w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkol-
nym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych. 

  27. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu. 
28. Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działa-

nia pomocowe na zasadach określonych statucie szkoły. 
29. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego 
światowy dzień wolontariusza. 

 

§ 23 

1. Dla uczniów dojeżdżających szkoła prowadzi internat. 

2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza w internacie prowadzona jest przez cały tydzień  
w czasie działalności dydaktycznej szkoły. 

3. (skreślony).  

4. Zakwaterowanie w internacie jest nieodpłatne. 

5. Wyżywienie w internacie jest odpłatne. 

6. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady gospodarczej, wychowawczej  
i opiekuńczej działalności internatu określa Regulamin Internatu stanowiący integralną 
część niniejszego statutu, będący Rozdziałem nr 3 STATUTU SZKOŁY. 

§ 24 

1. Opiekę nad młodzieżą na stancji sprawują wychowawcy poszczególnych klas poprzez:  
1) skreślony, 
2) kontrolę stancji co najmniej 2 razy w roku szkolnym, 
3) kontakt z rodzicami.  

2. Nadzór z zakresu opieki wychowawców nad młodzieżą na stancjach prowadzi pedagog 
szkolny i wychowawcy klas rozstrzygając jednocześnie sprawy sporne i interwencyjne  
w oparciu o opinię Zespołu Wychowawczego.  

 
§ 25 

1. Szkoła zapewnia uczniom stałą opiekę pielęgniarską.  
2. Pielęgniarka szkolna współpracuje z wychowawcami w ramach programu „Zdrowej Szko-

ły". Prowadzi profilaktykę zdrowotną oraz informuje rodziców o stanie zdrowia ich dzieci 
podczas zebrań wychowawców z rodzicami.  

3. (skreślony).  

4. Uczniowie mają możliwość korzystania z:  
a. zamykanej i nadzorowanej szatni, 
b. biblioteki,  
c. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 
d. sklepiku, 
e. świetlicy, 
f. zespołu urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 
g. Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 
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h. W celu spełnienia obowiązku przechowywania dokumentów szkoła posiada archiwum.  
§ 25a  

1. (skreślony) 

2. (skreślony) 

3. Zabrania się korzystania z urządzeń i sprzętu zagrażającemu bezpieczeństwu w szkole 
lub utrudniającemu prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

4. Dyrektor Szkoły ma prawo zatrzymać uczniowi sprzęt i urządzenia, o których mowa 
w ust.3 do czasu rozmowy z rodzicami ucznia. 

 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 26 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych  
i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  
w ustępie 1 określają odrębne przepisy.  

3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa dyrektor szkoły. 

4. (skreślony) 

4a. . (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 

6a. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela.  

7. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli: 

1) realizują podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, wycho-
wania oraz opieki w powierzonych klasach i zespołach. 

2) wzbogaca własny warsztat pracy.  
3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,  

 ich zdolności, zainteresowania i umiejętności zawodowe.  
4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie  

potrzeb uczniów. 
5) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.  
6) informuje rodziców, wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. 
7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole 

 i przez instytucje wspomagające szkołę. 
8) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.  
9) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydak-

tycznych w nauczaniu swego przedmiotu.  
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10) decyduje o treści programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu.  
11) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.  
12) ma prawo wydawać opinie mające wpływ na ocenę zachowania uczniów. 
13) ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich 

uczniów.  
14) odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:  
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespo-

łach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa, 
b) skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkol-

nych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, nieprzestrzegania procedury 
postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, 

c) zniszczenie elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku 
nadzoru i zabezpieczenia. 

d) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, a w szczególności za informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych z po-
szczególnych przedmiotów w oparciu o przedmiotowe zasady oceniania, opracowane 
przez danego nauczyciela.  

15) skreślony . 
16) ma obowiązek opracowania rozkładu materiału i przedmiotowych zasad oceniania  

do 1 września . 
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pra-
cowników o istotnych sprawach oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej wykładając je do 
wglądu i podpisu w pokojach nauczycielskich.  
8a Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się  
z nimi oraz terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń. 
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania Z zakresu 
kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu czy 
danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodo-
wego oraz postanowień zespołu, o którym mowa w § 27.  

10. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia 
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne  i pełne uczestnictwo w 
życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 
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7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  i 
wychowawców; 

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

11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad  w 
zakresie wychowania; 

12) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 
rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń 
wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

13) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i 
stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;  

14) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 
15) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 
16) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych; 
17) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
11. Gabinet pedagoga/ psychologa znajduje się na parterze. Na drzwiach wejściowych 
umieszczone są  godziny dyżuru pedagoga i psychologa.  Wszelkie informacje do rodziców 
zamieszczane są na stronie internetowej szkoły 
 
 
 

 
§ 27 

 
1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe.  

2. W szkole funkcjonują komisje:  
1) nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 
2) nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

3. Zespołem kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.  

4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych:  
1) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania,  
2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  
3) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania.  
4) koordynowanie opracowania zasad oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników na-

uczania, 
5) organizowanie samokształcenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla począt-

kujących nauczycieli; 
6) organizowanie i omawianie lekcji koleżeńskich oraz otwartych dla rodziców; 
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7) wzajemne informowanie i omawianie aktualnych wydawnictw; 
8) organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi Szkołę w zakresie doradztwa 

metodycznego; 
9) zapraszanie specjalistów z różnych dziedzin wiedzy na posiedzenia komisji; 
10) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia.  

5. Komisje przedmiotowe pracują w oparciu o roczny plan pracy, przygotowany na podstawie 
Szkolnego Planu Nauczania oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Klasyfikowania  
i Promowania oraz Planu Rozwoju Szkoły 

6. Komisje przedmiotowe powołują Zespoły Zadaniowe zgodnie z potrzebami. 
 
 

§ 28 

 

1. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela wychowawcy.  
1) wychowawca planuje i organizuje proces wychowania w zespole klasowym.  
2) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie i społe-

czeństwie. 
3) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami, a społeczno-

ścią szkoły. 
4) przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych 

celów, na których skupia aktywność uczniów. 
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze  

i organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami.  
6) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową Radą Rodziców, informuje  

ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego oraz wycho-
wania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy. 

7) liczba zebrań wychowawców z rodzicami nie może być niższa niż 3 w ciągu roku szkolne-
go. 

8) współdziała z dyrektorem szkoły i innymi pracownikami w celu uzyskania wszechstronnej 
pomocy dla wychowanków i doradztwa dla ich rodziców. 

9) prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa 
szkolne itp.). Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za powierzoną mu do prowa-
dzenia dokumentację. 

10) współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o sposobach i formach realizacji 
Szkolnego Programu Wychowawczego w danym roku szkolnym.  

11) wystawia oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Klasy-
fikowania i Promowania opracowanym przez Zespół Wychowawczy, i zatwierdzonym przez 
Radę Pedagogiczną, określonym w § 31a, ust. 36-45.  

12) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej 
pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę. 

13) (skreślony) 
14) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych 

 i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia 
i dyrektora szkoły. 

15) odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych  
w swojej klasie. 
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16) jest odpowiedzialny za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół realizacji pro-
gramu wychowawczego klasy i szkoły. 

17) odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących  
w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej. 

18) odpowiada za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 
19) bierze udział w konsultacjach z rodzicami raz w miesiącu wg ustalonego harmono-

gramu na początku roku szkolnego na zebraniu zespołu wychowawczego 
2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tema-
tycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach klasowego zespołu wy-
chowawczego wymienionego w §8, ust.18 punkt 5 uzgadniając z nimi i koordynując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozasz-
kolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich na-
uki i zachowanie. 

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, 
wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo 
– wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowaw-
czych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania  
ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainte-
resowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na 
terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psycholo-
gicznej i pedagogicznej. 

2a. Nauczyciel – wychowawca wychowuje przede wszystkim własnym przykładem. Dlatego 
też szanuje i uczy poszanowania godności każdego człowieka i kieruje się we wszystkich 
swoich działaniach prawdą, przekazuje wychowankom umiejętność odróżniania dobra  
i zła, umacnia w nich tolerancję, odpowiedzialność, prawość i krytyczność.  

3. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli – 
doradców, pedagoga i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarza i pie-
lęgniarki szkolnej, kuratorów sądowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współ-
pracuje z instytucjami kulturalno – oświatowymi działającymi w środowisku.  

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić:  
1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu  

ich zasadności przez dyrektora szkoły; 
2) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy; 
3) w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi; 
4)  z powodu zmian w organizacji roku szkolnego 

5. (skreślony). 

6. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

7. Obowiązków wychowawcy klasy nie powierza się nauczycielowi religii.  



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 61  

 

§ 29 

 

1. (skreślony) 

2. (skreślony)  

3. (skreślony)  
 
 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

§ 30  

 

1.  Do klasy przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej (podstawowej); 
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pra-
cy. 
 

1. Kandydaci do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przyjmowani są na warunkach określonych 
w Statucie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 13.  

2. (skreślony) 
3. O przyjęciu kandydata do technikum i  Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje suma punktów 

ustalonych przez Radę Pedagogiczną, uwzględniająca:  
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szko-
ły; 
3) świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjal-
nej/podstawowej:  
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty al-
bo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 
na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przed-
miotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub po-
nadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy o systemie oświaty, 
      b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolne-
go, w szczególności w     formie wolontariatu; 
 

1) (skreślony). 
4. (skreślony) 
5. (skreślony) 
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6. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom,  
o których mowa w ust. 1 pkt a), do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 4.  

7. (skreślony) 
8. (skreślony) 
9. (skreślony) 
10. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej  szkół, o których mowa  

w ust. 1 dyrektor powołuje szkolną komisję, rekrutacyjną wyznacza jej przewodniczącego 
i określa zadania członków komisji.  

11. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 11, jeżeli liczba 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych 
miejsc, którymi dysponuje szkoła.  

12. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnie-

niem kryteriów przyjętych na podstawie ust. 4  
2) skreślony 
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości li-

sty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 

4) ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy  
kandydatów przyjętych do szkoły, 

5) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
13. (skreślony) 
14. Do szkoły przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 4:  
1) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub po-
szerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu – dotyczy kandyda-
tów, o których mowa w ust. 1 pkt a), 

2) (skreślony) 
3) (skreślony)  
15. Przy przyjmowaniu do szkoły zawodowej w przypadku równorzędnych wyników uzyska-

nych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywi-

dualny program lub tok nauki, 
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologicz-

no-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych 
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.  

16a. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trze-
cim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które 
mają jednakową wartość:  

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
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5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
16. Dyrektor szkoły: 
1) decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych niż pierwsze, 
2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej, w przypadku, gdy: 
a) uczeń powraca z zagranicy, 
b) liczba kandydatów do kasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, któ-

rymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej, 
3) (skreślony)  
17. W przypadkach niewymienionych w ust. 17 dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podsta-

wie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do 
klas pierwszych. 

18. (skreślony) 
19. W trakcie nauki uczeń może zmienić zawód oraz typ szkoły pod warunkiem zdania egza-

minów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w trybie określonym w § 31a ust. 23-25, z zajęć 
edukacyjnych, które nie występowały w dotychczasowym zawodzie lub typie szkoły po do-
konaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do który uczeń 
uczęszczał oraz uzupełnienia różnic programowych, jeżeli takie występują, na warunkach 
ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne. Ostateczną decyzję 
podejmuje dyrektor szkoły.  

20. (skreślony) 
21. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:  
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub w szkole niepu-

blicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz kopii arkusza ocen 
ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której 
uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w § 31a  
ust. 23-25 w przypadku przyjmowania: 

a) ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, 
b) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia 

zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzo-
nym, 

c) ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicz-
nej. 

22. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 22 pkt 2, przeprowadza się z obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niż-
szej od klasy, do której uczeń przechodzi.  

23. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń prze-
chodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 
zajęcia po dokonaniu przez nich oceny realizacji zakresu kształcenia dotyczących: 
efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia 
wspólnych dla zawodów w ramach określonego obszaru, efektów kształcenia wła-
ściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 

 
§ 30 a 
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Zasady rekrutacji  
 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 
przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz 
zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa Re-
gulamin Rekrutacji  zwany dalej „Regulaminem”. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 
dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postę-
powaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie nastę-
pujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalisty/ósmoklasisty; 
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oceny z języka 
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału 
tej szkoły; 
3) świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej/ podstawowej z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjal-
nej/podstawowej:  
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty al-
bo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 
na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przed-
miotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub po-
nadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy o systemie oświaty, 

      b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w     formie wolontariatu; 

5.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierun-
ku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wol-
nymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwa-
gę łącznie następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

7.  Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość. 
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8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych; 

3)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie li-
sty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i 
nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata 
do szkoły. 

10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

12. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kan-
dydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia. 

13. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany 
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej. 

14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kan-
dydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. Uzasadnienie za-
wiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przy-
jęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

16. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.   

17. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o któ-
rym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrek-
tora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

19. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolne-
go poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
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Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

20. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

21. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania re-
krutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres  roku, chyba że na rozstrzygnięcie dy-
rektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem.   

§ 30a . Kryteria rekrutacji. 

1. Komisja rekrutacyjna corocznie wypracowuje kryteria przyjęć, zgodnie z wytycznymi 
Kuratorium Oświaty. 

2. Kryteria rekrutacji opiniuje Rada Pedagogiczna. 
3. Regulamin rekrutacji zatwierdza dyrektor szkoły na dany rok szkolny. 

§ 30b. Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej; 
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 
 
2. Do klasy pierwszej przyjmowani  są kandydaci na podstawie wniosku, który zawiera:  

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toż-
samość, 

1) imiona i nazwiska rodziców kandydata, 
2)  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają, 
4) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do naj-

mniej preferowanych, 
5) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, zgodnie z 

zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły. 

3.  Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 122 ust.1 
określa Regulamin Rekrutacji  umieszczony na stronie BIP szkoły. 

§ 30c. 
1. Do klasy programowo wyższej w szkole dyrektor przyjmuje  ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły pu-
blicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń 
odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach okre-
ślonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

 
a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek nauki poza 

szkołą (na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-11-2017&qplikid=214#P214A7
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b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego 
świadectwa szkolnego ucznia, 

 
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat na-
uki szkolnej ucznia. 

 
2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń prze-

chodzi są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli prowadzących 
dane zajęcia po dokonaniu przez nich oceny realizacji zakresu kształcenia dotyczących: efek-
tów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawo-
dów w ramach określonego obszaru, efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodręb-
nionych w danym zawodzie 

 
3. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązko-

wego, języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się 
w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia 
w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może: 
 
1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego; 
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w poprzedniej szkole   
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole. 

 
 4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytne-

go, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin kla-
syfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez 
dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka – nauczyciel zatrudniony w 
innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

§ 31  

 

1. (skreślony) 
2. (skreślony)  
3. (skreślony) 
4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia w ramach kształcenia w szkole za-

wodowej zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego oraz realizowane w ra-
mach godzin do dyspozycji dyrektora odpowiednio szkoły zawodowej mogą być prowa-
dzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, cen-
trów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, oraz 
przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną 
jednostką. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych 
ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub zespołach 
międzyoddziałowych. 

6. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej 
kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zawodowej, są obowiązkowe dla wszystkich 
uczniów szkoły zawodowej i organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem § 15, ust. 1a. 
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§ 31a 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, 
 KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

 
(skreślony) 

1. Przepisy ogólne: 
1) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Klasyfikowania i Promowania (WZOKiP) regulują: 
a) zasady oceniania bieżącego i śródrocznego; 
b) zasady klasyfikowania; 
c) zasady promowania; 
d) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; 
e) zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych; 
f) zasady sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
g) warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania 
h) zasady klasyfikowania ucznia w przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicz-

nej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego lub innego 
typu 

2) WZOKiP obowiązuje w Zespole Szkół Technicznych we wszystkich typach szkół wymie-
nionych w § 1 ust. 3. 

2. Cele i kryteria WZOKiP 
1) WZOKiP ma na celu: 
a) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 
b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia; 
c) wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 
d) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań 

w procesie edukacji; 
e) dostarczenie nauczycielom informacji o trudnościach, specjalnych uzdolnieniach  

i o poziomie osiągania założonych celów kształcenia; 
f) informowanie ucznia o poziomie i postępach w nauce; 
g) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia 
2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych – którego zasady określa nauczyciel danego 

przedmiotu z uwzględnieniem WZOKiP;  
b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne, - przeprowadzone w ostatnim tygodniu przed posie-

dzeniem rady klasyfikacyjnej kończącej pierwsze półrocze, jednak nie później niż jeden 
dzień przed Radą 

c) ocenianie klasyfikacyjne – roczne, - które przeprowadza się w ostatnich 10 dniach przed 
posiedzeniem rady klasyfikacyjnej kończącej zajęcia edukacyjne danego roku szkolnego, 
jednak nie później niż trzy dni przed Radą 

d) ocenianie klasyfikacyjne końcowe dla uczniów klas programowo najwyższych – które 
przeprowadza się w ostatnich 10 dniach przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej kończą-
cej zajęcia edukacyjne w poszczególnych typach szkół poprzedzających egzaminy, jednak 
nie później niż cztery dni przed Radą 

e) (skreślony) 
f) (skreślony) 
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3. W Zespole Szkół Technicznych ustala się następującą skalę bieżących, rocznych  
i końcowych ocen klasyfikacyjnych: 

1) stopień celujący                   - 6,  
2) stopień bardzo dobry           - 5,  
3) stopień dobry                       - 4,  
4) stopień dostateczny             - 3,  
5) stopień dopuszczający         - 2, 
6) stopień niedostateczny         - 1.  
3a Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1-5 
3b Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa  
w ust.3 pkt 6 
4. Ustala się następujące kryteria stopni: 
1) stopień celujący - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykra-

czające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwi-
ja własne uzdolnienia oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązy-
waniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danej kla-
sy, stosuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program; 

2) stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętno-
ści określonych programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdoby-
tymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie z zakresu teorii i praktyki ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  
w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych pro-
gramem nauczania w danej klasie, a opanował je na poziomie wymagań zawartych w pod-
stawie programowej z danego przedmiotu oraz poprawnie stosuje nabyte wiadomości 
 w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych; 

4) stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określo-
ne programem nauczania danej klasy na poziomie nie przekraczającym wymagań zawar-
tych w podstawie programowej z danego przedmiotu oraz rozwiązuje i wykorzystuje typo-
we zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń), który ma braki w opanowaniu podstawowych 
wiadomości i umiejętności dla danego kierunku kształcenia, ale braki te nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w dalszej 
nauce oraz rozwiązuje (wykorzystuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewiel-
kim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości  
i umiejętności dla danego kierunku kształcenia, a braki w wiadomościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań  
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

5. Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości po-
prawnych odpowiedzi według następującej skali: 
od 0 do 39 procent uzyskanych punktów -ocena niedostateczna 
od 40 do 49 procent uzyskanych punktów -ocena dopuszczająca 
od 50 do 69 procent uzyskanych punktów -ocena dostateczna 
od 70 do 84 procent uzyskanych punktów -ocena dobra 
od 85 do 95 procent uzyskanych punktów -ocena bardzo dobra 
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powyżej 95 procent uzyskanych punktów- ocena celująca 
Przy ustalaniu ocen bieżących (cząstkowych) dopuszcza się rozszerzenie skali ocen okre-
ślonych w ust. 3 o „ + ” i „ - ”. 

6. Zasady wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dokumentacji pedagogicznej: 
1) Oceny klasyfikacyjne ustalone według skali określonej w ust. 3 wpisuje się do dokumenta-

cji pedagogicznej takich jak: e-dziennik, arkusze ocen według następujących zasad: 
a) do e-dziennika oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz oceny z zachowania w peł-

nym brzmieniu 
b) do arkusza ocen –oceny roczne na podstawie wpisów w e-dzienniku, protokołach egza-

minów, o których mowa w ust 2 punkt 2), końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-
cyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz oceny klasyfikacyjne, któ-
rych realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjne zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. Oceny wpisuje 
się w pełnym brzmieniu w jednej linijce. W rubrykach nie wypełnionych wpisuje się pozio-
mą kreskę. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się  
wyraz „zwolniony” 

2) Wpisu ocen klasyfikacyjnych w e-dzienniku dokonuje nauczyciel uczący dany przedmiot, w 
arkuszu ocen – wychowawca klasy. 

3) Odnośnie oceniania i dokumentacji z praktycznej nauki zawodu postanawia się co nastę-
puje: 

a) praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych i zajęć prak-
tycznych, 

b) ocenę śródroczną i roczną z zajęć praktycznych organizowanych w podmiotach wymienio-
nych w § 17 ust. 3 za wyjątkiem pracodawców wpisują  do e-dziennika nauczyciel uczący. 

c) ocenę i roczną z zajęć praktycznych organizowanych u pracodawcy wystawia wychowaw-
ca na podstawie dokumentacji przekazanej przez pracodawcę, u którego odbywały się te 
zajęcia. 

d) oceny, o których mowa w podpunkcie b) i c) są ostateczne, z zastrzeżeniem ust. 22c 
e) (skreślony) 
7. 1) W dokumentacji pedagogicznej zabrania się stawiania: kropek, wykrzykników, znaków 

zapytania oraz innych symboli i znaków graficznych.  
2) (skreślony). 
3) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-

chowania. 
7 a) Ocenianie bieżące może obejmować następujące formy sprawdzania wiedzy: odpowiedzi 
ustne (nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji), prace klasowe z co najmniej jednego działu te-
matycznego, aktywność, niezapowiedziane kartkówki z ostatniej lekcji, zapowiedziane kart-
kówki z trzech ostatnich lekcji, projekty, wypracowania, referaty, rozwiązywanie zadań i ćwi-
czeń na lekcji, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, prace domowe wykonane w formie 
rysunków technicznych lub inne, zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia w zeszytach ćwiczenio-
wych, udział z konkursach, olimpiadach przedmiotowych, udział w zawodach sportowych. 
Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące  
wagi: 
olimpiady, konkursy, zawody: etap szkolny-waga1,  
            etap miejski/rejonowy-waga 2,         
                   etap wojewódzki/okręgowy- waga 3,  
         etap ogólnopolski/centralny- waga 4 
prace klasowe, sprawdziany, projekty, sprawozdania, testy- waga 3 
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kartkówki, odpowiedzi ustne, wypracowania- waga 2 
prace domowe, praca na lekcji, referaty, inne- waga 1 
 
7b) ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu nie powinna być mniejsza od 
podwójnej liczby godzin wynikających z planu nauczania 
7c) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagają-
cych w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć 
7d) Uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje w dzienniku elektronicznym wpis "nb". 
Uczeń ma obowiązek napisania zaległego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez  
nauczyciela. W przypadku uchylania się od pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 
7e) Nauczyciel wystawiając ocenę może uwzględnić poniższa zależnością oceny rocznej 
(śródrocznej) od średniej ważonej, jednak to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o 
ocenie. 
 
średnia ważona jest mniejsza lub równa 1,75- ocena niedostateczna 
średnia ważona jest większa od 1,75, a mniejsza lub równa 2,75- ocena dopuszczająca 
średnia ważona jest większa od 2,75, a mniejsza lub równa 3,75- ocena dostateczna 
średnia ważona jest większa od 3,75, a mniejsza lub równa 4,75- ocena dobra 
średnia ważona jest większa od 4,75, a mniejsza lub równa 5,5- ocena bardzo dobra 
średnia ważona jest większa od 5,5- ocena celująca 
8. Przepisy dotyczące nauczycieli 
1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są pisemnie określić wynikające ze 
specyfiki nauczanego przedmiotu i jego wymiaru godzin: 
a) wymagania edukacyjne; 
b) zasady oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego dla danego przedmiotu oraz liczbę  

i rodzaj obowiązkowych form oceniania zgodnie z ust. 22 pkt 4. 
2) (skreślony). 
3) Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszcze-
gólnych ocen, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, z zastrzeżeniem 
ust. 15 i ust. 22.  

4) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 
trybie odwoływania się od tej oceny oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

9. 1) (skreślony)  
2) Prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić oraz omówić wyniki  

i wnioski płynące z oceny tych prac w ciągu 2 tygodni. 
3) Na lekcji omawiającej wyniki prac pisemnych uczniowie otrzymują je do wglądu. 
4) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują 

bezpośrednio po sprawdzeniu i omówieniu przez nauczyciela (oryginał lub kopię). Na 
wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel powinien uzasadnić 
ustnie wystawioną ocenę.  

5) Jeżeli ustne uzasadnienie dla ucznia lub rodzica jest niewystarczające nauczyciel powinien 
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dokonać uzasadnienia na piśmie. 
10. Na bieżące oceny z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjne nie może mieć wpływu 

ocena zachowania ucznia. 
11. 1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę), jeżeli  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nau-
czania, z uwzględnieniem przepisu ust. 18, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne  
pozytywne o których mowa w ust.  

1a) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu dane-
go etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egza-
minu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te za-
jęcia obowiązkowe, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie progra-
mowo wyższej. Warunkiem promocji musi być zdarzenie losowe (np. długotrwała choroba 
ucznia, tragedia rodzinna), które uniemożliwiły opanowanie wymaganego materiału. 
2) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo do-
brą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub 
świadectwo ukończenia szkoły – z wyróżnieniem.  

3) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł lau-
reata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olim-
piady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasy-
fikacyjną.  

4) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 11 pkt 1) i 1a), nie otrzymuje promo-
cji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

5) Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, któ-
rych realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem pkt 3), 
uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11a. 

11a. (skreślony)  
2) (skreślony) 
12. 1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia dalsze kontynuowanie nauki, na wniosek ucznia – za 
wiedzą rodziców (prawnych opiekunów), wniosek jego rodziców (prawnych opieku-
nów), wychowawcy klasy lub rady pedagogicznej – dyrektor szkoły stwarza warunki 
do uzupełnienia braków wiedzy. 

2) (skreślony). 
3) (skreślony). 
12a. (skreślony)  
13. 1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 2) oraz  
ust. 22a.  
2) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-

teczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 26 pkt 1) i ust. 22a. 

3) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 22a. 

14. (skreślony)  
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14a. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się wyraz „nieklasyfikowany” albo „nie-
klasyfikowana”.  

15. Obowiązki nauczycieli w świetle uprawnień uczniów i rodziców 
15a) 1) Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów – na 
godzinie wychowawczej, a ich rodziców (prawnych opiekunów) – na spotkaniu organizacyjnym 
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Procedurami postępowania w sytuacjach zagro-
żenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych  
i losowych z uwzględnieniem zachowań agresji i przemocy. Fakt poinformowania o zasadach 
funkcjonowania WZO i obowiązujących procedur postępowania odnotowuje w dzienniku lek-
cyjnym., 
2) Informacja o wymaganiach edukacyjnych, o których mowa w ust. 8 pkt 3) przekazywana 

jest przez nauczyciela na zajęciach organizacyjnych i zostaje potwierdzona podpisem  
rodziców w zeszycie przedmiotowym. 

16.1) Oceny są jawne. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)  
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
2) Uczeń na własną prośbę ma prawo poprawić każdą ocenę cząstkową, w ciągu dwóch  

tygodni po jej otrzymaniu. 
3) Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny rocznej nie później niż na ostatniej lekcji na trzy 

dni przed Radą Klasyfikacyjną 
4) Podwyższenie oceny może nastąpić po sprawdzeniu wiedzy przez nauczyciela w formie 

ustnej lub pisemnej z całego zakresu materiału. 
17.Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa  

w ust. 15 pkt1 wobec ucznia mającego trudności w nauce, na podstawie pisemnej opinii po-
radni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

18.1) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek własny wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej 
2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z zastrzeżeniem pkt4).  

3) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć 
komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania, na podstawie pisemnej decyzji dy-
rektora szkoły wpisuje się wyraz „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4) Zwolnienie z zajęć informatyki w przypadku uczniów kształcących się w kierunku elektro-
nicznym, informatycznym nie może przekroczyć dwóch miesięcy w roku szkolnym.  

19.1) Na 15 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wszyscy nau-
czyciele są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)  
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zastrzeżeniem ppkt a). 
a) O przewidywanej ocenie niedostatecznej należy poinformować rodziców (prawnych opie-

kunów) na zebraniach z rodzicami lub w kontaktach indywidualnych na 30 dni przed rocz-
nym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

b) O pozostałych przewidywanych ocenach należy poinformować rodziców (prawnych opie-
kunów) przy pomocy wychowawcy na zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

2) Najpóźniej na 15 dni przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicz-
nej wszyscy nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych oce-
nach klasyfikacyjnych a wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu 
klasowym. 
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20.1) O postępach edukacyjnych ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) mogą być informowani na 
bieżąco (bezpośrednio lub pośrednio). 
2) Kontakty nauczyciela z rodzicami powinny być odnotowane w dokumentacji wychowawcy 

klasowego 
21.1) Nauczyciel zobowiązany jest do rytmicznego i systematycznego oceniania pracy uczniów, 

stawiając w semestrze ilość ocen nie mniejszą niż podwójna liczba godzin zajęć  
w tygodniu z danego przedmiotu z zastrzeżeniem ust.6. pkt 3. 
2) W okresie 3 tygodni poprzedzających posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej nale-

ży ograniczyć do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć edu-
kacyjnych ucznia obejmujących zakres szerszy niż 3 jednostki lekcyjne. 

3) Dopuszcza się przeprowadzenie jednego pisemnego sprawdzianu wiedzy dziennie  
i trzech sprawdzianów całolekcyjnych w tygodniu. 

22. Zespoły zadaniowe 
22.a) 1) Zespoły zadaniowe o których mowa w § 27 ust 6 spełniają rolę doradczą i koordynującą 

działania nauczycieli dotyczące procesu nauczania i oceniania. 
2) Zespoły zadaniowe inspirują powstanie porównywalnych wymagań edukacyjnych  

i form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia pogrupowane są według kategorii 
przedmiotów: 

a) przedmioty ogólnokształcące; 
b) przedmioty teoretyczne zawodowe; 
3) W celu ujednolicenia przedmiotowych zasad oceniania, zespoły zadaniowe w zależności 

od kategorii przedmiotowej (pkt 2) określają formy pracy uczniów podlegające ocenie spo-
śród następujących: wypowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność, prace domowe, zeszyt 
przedmiotowy, wysiłek własny w wywiązywaniu się z obowiązków, udział w konkursach, 
turniejach zawodowych, wytwory pracy, ćwiczenia, projekty, sprawozdania. 

4) Zespoły zadaniowe ustalają na podstawie pisemnych propozycji, o których mowa w ust. 8 
pkt 2) liczbę oraz rodzaj obowiązkowych form oceniania.  

5) Każdej obowiązkowej formie oceniania przedmiotowego powinna odpowiadać co najmniej 
jedna ocena w dzienniku lekcyjnym. 

6) Ustalona dla każdego przedmiotu liczba i rodzaj obowiązkowych form oceniania obowiązu-
je wszystkich nauczycieli. Nie wyklucza się możliwości wprowadzania dodatkowych skład-
ników oceniania uczniów przez nauczycieli. 

7) W przypadku nie uczestniczenia ucznia w którejś z form oceniania zasady zaliczania okre-
śla komisja przedmiotowa. 

22.b. Zasady sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia o których mowa w § 31a ust 1 
punkt 1) podpunkt f)  
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna oce-
na klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny 
określonym w ust. 8 pkt 3) lub ust. 39. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocz-
nej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych.  

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rocz-
na ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, któ-
ra: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza spraw-
dzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej  
i ustnej, a w przypadku informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, 
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zajęć praktycznych, laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, 
przeprowadza sprawdzian w formie praktycznej i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 
danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyj-
ną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej licz-
by głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2) ppkt a), przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub rodzica (prawnego opieku-
na). Termin tego sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4) W skład komisji wchodzą: 
a) w przypadku sprawdzania wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodni-

czący komisji, 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 
- wychowawca klasy, 
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 
- pedagog, 
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
- przedstawiciel Rady Rodziców. 
- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 
5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4) ppkt a) tiret drugie, może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie sa-
me zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły. 

6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Oce-
na ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny kla-
syfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu  
poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 26 pkt 1). 

7) Z prac komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności sporządza 
się protokół zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin 
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt 3), 
- imię i nazwisko ucznia 
- zadania (pytania) sprawdzające, 
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną  
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
- termin posiedzenia komisji, o której mowa w pkt 3), 
- imię i nazwisko ucznia 
- wynik głosowania, 
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- ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
8) Do protokołu, o którym mowa w pkt 7) lit. a), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 
ucznia zadania praktycznego. 

9) Protokoły, o których mowa w pkt 7) stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności, o którym mowa w pkt 2) lit. a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić 
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

22.c) 1) Sprawdzian wiadomości i umiejętności z praktycznej nauki zawodu dla uczniów 
odbywających te zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego przeprowadza się na 
zasadach określonych w Statucie Centrum Kształcenia Praktycznego, w porozumieniu 
z dyrektorem szkoły. W pracach egzaminacyjnych może uczestniczyć nauczyciel 
wskazany przez dyrektora szkoły.  

2) Dokumentację z przeprowadzonego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności o którym 
mowa w pkt 1) dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego przekazuje dyrektorowi szkoły. 

3) Do sprawdzianów wiadomości i umiejętności z praktycznej nauki zawodu dla uczniów 
odbywających te zajęcia w pozostałych podmiotach wymienionych w § 17 ust. 3, mają za-
stosowanie odpowiednio przepisy ust. 22a. 

 
    Skreślony 
23. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych o których mowa w § 31a ust 1  

punkt 1) podpunkt d): 
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z po-
wodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu prze-
znaczonego na te zajęcia w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest kla-
syfikacja. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3) Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwio-
nej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepi-
sów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza 
szkołą, jak również uczniowie zmieniający w trakcie nauki typ szkoły czy profil nauczania . 

5) Egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego przeprowadza się w 
ciągu drugiego semestru, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończe-
niem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku 
nieklasyfikowania rocznego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

6) Termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbę przedmiotów, z których uczeń może być eg-
zaminowany w ciągu jednego dnia wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu  
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfika-
cyjnego w ustalonym terminie zgodnie z pkt.6), może przystąpić do niego w dodat-
kowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły  

24.Egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisem-
nej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego informatyki, zajęć komputerowych, zajęć 
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praktycznych, laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, dla zajęć tych 
sprawdzian ma formę praktyczną.  
1) Dla ucznia nieklasyfikowanego z praktycznej nauki zawodu z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu na-
uczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzo-
nych w ramach praktycznej nauki zawodu. Tryb i formę organizacji tych zajęć ustala 
nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

2) Na pisemny egzamin klasyfikacyjny przeznacza się od 1 do 2 godzin zegarowych, na eg-
zamin ustny 20 minut na jeden przedmiot. Czas egzaminu przeprowadzanego w formie 
ćwiczeń do 4 godzin, a w formie zadań praktycznych nie może być dłuższy niż tygodniowa 
liczba godzin zajęć praktycznych obowiązująca w danej klasie. 

3) Czas egzaminu ustala komisja, o której mowa w pkt 6 uwzględniając przepisy pkt 4. 
4) Pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne powinny dotyczyć tego okresu, z którego 

uczeń był nieklasyfikowany. 
5) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który wraz  

z ocenioną pracą pisemną oraz zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia, sta-
nowi załącznik do arkusza ocen. 

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,  
w skład której wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako przewodniczący komisji 
b) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
7) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  
25. 1) (skreślony). 

1a) Egzamin klasyfikacyjny z praktycznej nauki zawodu dla uczniów odbywających te zajęcia 
w Centrum Kształcenia Praktycznego przeprowadza się na zasadach określonych w Statucie 
Centrum Kształcenia Praktycznego, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. W pracach egzami-
nacyjnych może uczestniczyć nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. Dokumentację  
z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt1, dyrektor Centrum 
Kształcenia Praktycznego przekazuje dyrektorowi szkoły. Do egzaminów klasyfikacyjnych  
z praktycznej nauki zawodu dla uczniów odbywających te zajęcia w pozostałych podmiotach 
wymienionych w § 17 ust. 3 mają zastosowanie odpowiednio przepisy ust. 23, 24 i 25. 

25.a) Zasady klasyfikowania ucznia w przypadku przechodzenia ze szkoły publicznej lub 
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego lub innego typu, o któ-
rym mowa w § 31a ust 1 punkt 1) podpunkt h): 
1) Jeżeli uczeń został przyjęty do odpowiedniej klasy po dokonaniu oceny zakresu 

kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał na podstawie kopii arku-
sza ocen poświadczonego za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, w któ-
rej był uczniem, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia a 
nazwy przedmiotów zawodowych różniły się brzmieniem od tych, do której został 
przyjęty i obejmowały te same efekty kształcenia, to nauczyciel zajęć edukacyjnych 
zawodowych wskazany przez dyrektora szkoły, ustala ocenę z przedmiotu na pod-
stawie tych dokumentów a dyrektor szkoły je zatwierdza. 

2) Przy ustalaniu oceny z przedmiotu, o którym mowa w pkt. 1) nauczyciel wymie-
nia zrealizowanie efekty kształcenia oraz bierze pod uwagę oceny jakie uczeń otrzy-
mał w arkuszu ocen lub na zaświadczeniu z tych efektów. 
3) W przypadku występowania różnic programowych przeprowadza się egzamin 

klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach wymie-
nionych w ust. 23 pkt. 5), 6), 7) oraz ust. 24 pkt. 1), 2), 3), 4), 5). 

4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie; 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewod-
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niczący komisji 
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin 
c) w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela języka obcego nowożytne-

go dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako 
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na naukę tego 
języka, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 
zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

d) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edu-
kacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu 
jednego dnia. 

25.b) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół , zawierający w szczególności; 
a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin 
b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w 

ust. 24 pkt. 6) i w ust. 25a) pkt. 4) 
c)  termin egzaminu klasyfikacyjnego 
d)  imię i nazwisko ucznia 
e)  zadania egzaminacyjne 
f)  ustalona ocenę klasyfikacyjną 

25.c) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o 
ustalonych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zada-
nia praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
 

(Skreślono) 
 

26. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowego o których mowa w § 31a ust 1  
punkt 1) podpunkt e) 

1) Uczeń, który w wyniku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskał ocenę niedostateczną  
z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2) (skreślony). 
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 
a) dyrektor nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  – jako przewodniczący komi-

sji, 
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu, 
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
4) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego samego przedmiotu, 
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozu-
mieniu z dyrektorem tej szkoły 

27. 1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem eg-
zaminu z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć praktycznych lub 
innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenia ćwiczeń 
(doświadczeń), egzamin ten ma formę zadań praktycznych.  
2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii let-

nich.  
3) Zestawy pytań, ćwiczeń i zadania praktycznego powinny zawierać zróżnicowany stopień 

trudności.  
4) Czas trwania egzaminu ustala komisja, jednak nie może on być dłuższy niż 2 godziny  

w przypadku egzaminu pisemnego, 30 minut – egzaminu ustnego, 4 godzin – egzaminu 
przeprowadzanego w formie ćwiczeń praktycznych oraz tygodniowego wymiaru godzin  
zajęć praktycznych w danej klasie – w formie zadania praktycznego. 
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5) (skreślony)  
28.1) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który powinien za-

wierać: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imiona i na-
zwiska osób wchodzących w skład komisji i ich podpisy, termin egzaminu poprawkowego, 
imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do proto-
kołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i 
zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi za-
łącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu i ustaloną ocenę. 
2) Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu popraw-

kowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wy-
znaczonym przez dyrektora szkoły jednak nie później niż do końca września. W wyjątko-
wych przypadkach dyrektor może przedłużyć termin dodatkowego egzaminu poprawkowe-
go. 

3) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji lub nie kończy 
szkoły i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust 11 punkt 1a).  

29.1) Od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawko-
wego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu przeprowadzania egzaminu poprawkowego.  
2) Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1) należy zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowa-

dzenia egzaminu poprawkowego. 
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) stosuje się odpowiednio przepisy ust. 22a. 
4) Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, o której 

mowa w ust. 28 pkt.1) jest ostateczna. 
30.1) Egzamin poprawkowy z praktycznej nauki zawodu dla uczniów odbywających te zajęcia  

w Centrum Kształcenia Praktycznego przeprowadza się na zasadach określonych w Statucie 
Centrum Kształcenia Praktycznego, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, z zastrzeżeniem 
ust. 26 pkt 1 oraz ust. 29. W pracach egzaminacyjnych może uczestniczyć nauczyciel wska-
zany przez dyrektora szkoły.  
2) Dokumentację z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego, o którym mowa  

w pkt 1, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego przekazuje dyrektorowi szkoły. 
3) Do egzaminów poprawkowych z praktycznej nauki zawodu dla uczniów odbywających  

te zajęcia w pozostałych podmiotach wymienionych w § 17 ust. 3, mają zastosowanie od-
powiednio przepisy ust. 26, 27, 28 i 29. 

30a) (skreślony) 
31.   (skreślony)  
31a. (skreślony) 
31b. (skreślony) 
31c. (skreślony) 
31d. (skreślony) 
32.  (skreślony)  
33.  (skreślony)  
34.  (skreślony)  
34a. (skreślony) 
35. Zasady ustalania oceny z zachowania: 
35a) Celem oceny zachowania jest: 
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1) wpływ na kształtowanie postawy uczniów zgodnie z zasadami współżycia społecznego  
i celami wychowawczymi Szkoły; 

2) inspirowanie motywacji do doskonalenia własnego postępowania ucznia; 
3) kształcenie właściwych postaw etyczno-moralnych, wynikających z ogólnie przyjętych za-

sad współżycia w grupie; 
4) indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w odniesieniu do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
36. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
2) promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły,  
37. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  
1) wzorowe  
2) bardzo dobre  
3) dobre  
4) poprawne  
5) nieodpowiednie  
 6) naganne  
 
38. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (nie później niż do końca września) i za-
poznaje uczniów oraz ich rodziców  z i kryteriami oceniania zachowania oraz trybie odwoływa-
nia się od  ustalonej oceny.  

39. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia, uwzględniając założenia zawarte w ust. 40 oraz kryteria 
przyjęte w ust. 45, jak również ocenę ustaloną przez podmioty, o których mowa w § 17 ust. 3, 
w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu. 
 
39a. Wychowawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z zachowaniem 
ucznia, uwzględniając w szczególności założenia zawarte w ust. 42 oraz kryteria przyjęte w 
ust. 45 

39b. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego na podstawie orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, opinii poradni pe-
dagogiczno-psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej stwierdzono zaburzenia lub inne 
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego postawę. 
 
40. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wycho-
wawca informuje ucznia o proponowanej ocenie zachowania, a na 7 dni o ustalonej. Nauczy-
ciele uczący w danej klasie wpisują na bieżąco (nie później niż tydzień po wydarzeniu) infor-
macje o zachowaniu uczniów w e-dzienniku, a wychowawca uwzględnia je przy wystawianiu 
oceny zachowania. Uczeń ma prawo znać odnotowane na jego temat uwagi.  

41. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający ocenę 
zachowania powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie o czym decydują strony zainteresowa-
ne  
 
42. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły &32pkt.2  

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

4) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
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5) dbałość o piękno mowy ojczystej;  
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
7) okazywanie szacunku innym osobom.  
 
43. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna,           z za-
strzeżeniem ust. 44 
  
44. Do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice mogą zgło-
sić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno 
wychowawczych. 
45. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:  
1) Przy ustaleniu oceny z zachowania obowiązują kryteria podstawowe i rozszerzone.  
1a) Kryteria podstawowe zakładają: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, przestrzeganie wszystkich postanowień statu-
tu szkoły &32pkt.2 

b) prezentowanie nienagannej postawy uczniowskiej, zdyscyplinowanie, wykorzystywanie 
swoich możliwości intelektualnych do pogłębiania wiedzy             i rozwoju umysłowe-
go, solidne podejście do obowiązków szkolnych, solidne przygotowywanie się do lekcji, 
ćwiczeń, sprawdzianów itp. zachowania 

c) systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, brak nieusprawiedliwionych nieobec-
ności w szkole, terminowe usprawiedliwianie nieobecności 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, wypowiadanie się bez wulgaryzmów, nie stosowanie 
żadnych form cyberprzemocy np.: wyśmiewania, publikacji kompromitujących materia-
łów, zastraszania czy poniżania innych osób (uczniów, pracowników oraz innych osób 
przebywających na terenie szkoły)                         z wykorzystaniem Internetu i innych 
narzędzi typu elektronicznego  

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: podczas lekcji         i 
przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych, zapobiega i reaguje wszelkim przeja-
wom przemocy wśród społeczności uczniowskiej, nie ulega nałogom (nie pali papiero-
sów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) 

f) okazywanie szacunku innym osobom, używanie form grzecznościowych               w co-
dziennych relacjach z nauczycielami, pracownikami szkoły, koleżankom i kolegom, wy-
kazywanie postawy życzliwości i pomocy wobec osób niepełnosprawnych lub z dys-
funkcjami rozwojowymi oraz wspieranie ich w codziennym funkcjonowaniu w środowi-
sku.  

 
 
1b) Kryteria rozszerzone zakładają:  

a) otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły za postawę godną wyróżnienia na forum szkoły, 
działania w szczególny sposób uznane za godne wyróżnienia przez dyrekcję, wycho-
wawcę, nauczycieli, pracowników szkoły lub któregoś z organów szkoły  

b) honorowe krwiodawstwo  
c) aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole lub                w 

środowisku lokalnym zwłaszcza w formie wolontariatu (np. kwesty, zbiórki oraz inna 
pomoc organizowana przez Samorząd Uczniowski, bibliotekę szkolną przy współpracy 
instytucji lokalnych - Caritas, Hospicjum im. ks. Malinowskiego itp.), aktywny udział w 
akcjach związanych z ochroną środowiska przy współpracy z zainteresowanymi insty-
tucjami (np. zbiórka zużytych telefonów) 

d) pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły oraz aktywną działalność w agendach szkoły 
np., Samorządzie Uczniowskim szkolnym/klasowym, PCK, LOK 

e) udzielanie pomocy kolegom i koleżankom w nauce 
f) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez udział w poczcie sztandarowym 
g) aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akademiach oraz uroczystościach     o 
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charakterze  lokalnym, z szacunkiem odnoszenie się do symboli narodowych  
h) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy       w eta-

pie miejskim (powiatowym) wojewódzkim (okręgowym), rejonowym, ogólnopol-
skim(centralnym) lub sukcesy w turniejach sportowych, zawodach sportowych w eta-
pie wojewódzkim (okręgowym), rejonowym, na szczeblach ogólnopolskim czy między-
narodowym 

i) uzyskanie 100% frekwencji na zajęciach szkolnych w danym semestrze 
 
1c) W szkole stosuje się następujące zasady wystawiania ocen zachowania: 
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wzorowo podstawowe i co najmniej trzy 
rozszerzone kryteria oceny zachowania; 
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze spełnia podstawowe kryteria 
zachowania oraz co najmniej dwa z kryteriów rozszerzonych; 
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń: 

• który spełnia dobrze podstawowe kryteria oceny zachowania, a zastosowane wobec 
niego działania wychowawcze odniosły pozytywny skutek, 

• wobec którego nie zastosowano sankcji przewidzianych statutem szkoły, będących w 
kompetencji dyrekcji szkoły, tj. upomnienia lub nagany, 

• ma nieliczne spóźnienia, lecz nie wynikają one z lekceważącego stosunku do obowiąz-
ków szkolnych; 

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
•  w sposób poprawny spełnia podstawowe kryteria oceny zachowania                     i za-

stosowane wobec niego środki wychowawcze nie zawsze odnosiły oczekiwane rezulta-
ty, 

•  wobec którego nie zastosowano sankcji przewidzianej statutem szkoły, będącej w 
kompetencji dyrekcji szkoły – nagany, 

• ma spóźnienia z powodu lekceważenia obowiązków szkolnych, zdarzają mu się nietak-
towne zachowania lub zdarzyło się, że nie zapanował nad emocjami, użył niekultural-
nego słownictwa w rozmowie, ale przemyślał swoje zachowanie i podjął kroki w kierun-
ku poprawy; 

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń: 
• który nie spełnia większości podstawowych kryteriów oceny zachowania i zastosowane 

wobec niego działania wychowawcze nie zawsze odniosły oczekiwane rezultaty, 
•  który ma spóźnienia z powodu lekceważenia obowiązków szkolnych, wybiórczo 

uczęszcza na zajęcia (np. ucieka z ostatnich godzin, opuszcza pojedyncze lekcje), 
• który bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowie, 
• wobec którego zastosowano sankcje przewidziane statutem szkoły, będące 

w kompetencji dyrekcji szkoły – naganę/nagany, ale uczeń zmienił potem swoje zachowanie i 
podjął kroki w kierunku poprawy 
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń: 

• który nie spełnia podstawowych kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec nie-
go działania wychowawcze nie przynoszą rezultatów, 

• który swoją postawą lub zachowaniem naraził uczniów lub pracowników szkoły na nie-
bezpieczeństwo, uszczerbek zdrowia lub utratę życia 

• który wszedł w konflikt z prawem lub dopuścił się któregokolwiek z uchybień: świado-
mie dokonał oszustwa, dopuścił się dyskryminacji wobec innych osób, dokonał kradzie-
ży, wymuszenia, pobicia, zastraszenia, zniszczył mienie szkolne     i nie naprawił 
szkód, w rażący sposób zhańbił dobre imię szkoły; 

• wobec którego zastosowano sankcje przewidziane statutem szkoły będące          w 
kompetencji dyrekcji szkoły – naganę/nagany, a mimo to uczeń nie zmienił swojego za-
chowania i nie podjął kroków w kierunku poprawy. 

2) (skreślony) 
3) (skreślony) 
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4) (skreślony) 
5) (skreślony) 
6) Ocenę roczną zachowania ustala się na podstawie ocen zachowania uzyskanych       w kla-
syfikacji śródrocznej i za drugi semestr korzystając z poniższego zestawienia:  
a) I i II semestr zachowanie naganne na koniec roku ocena naganna  
b) I i II semestr zachowanie nieodpowiednie na koniec roku ocena nieodpowiednie  
c) I i II semestr zachowanie poprawne na koniec roku ocena poprawne  
d) I i II semestr zachowanie dobre na koniec roku ocena dobre  
e) I i II semestr zachowanie bardzo dobre na koniec roku ocena bardzo dobre  
f) I i II semestr zachowanie wzorowe na koniec roku ocena wzorowe  
g) I semestr naganne a w II nieodpowiednie lub poprawne na koniec roku nieodpowiednie  
h) I semestr naganne a w II dobre lub bardzo dobre na koniec roku poprawne  
i) I semestr naganne a w II wzorowe na koniec roku dobre  
j) I semestr nieodpowiednie a w II naganne na koniec roku naganne  
k) I semestr nieodpowiednie a w II poprawne lub dobre na koniec roku poprawne  
l) I semestr nieodpowiednie a w II bardzo dobre lub wzorowe na koniec roku dobre  
m) I semestr poprawne a w II naganne lub nieodpowiednie na koniec roku nieodpowiednie  
n) I semestr poprawne a w II dobre, bardzo dobra lub wzorowe na koniec roku dobre  
o) I semestr dobre a w II naganne na koniec roku nieodpowiednie  
p) I semestr dobre a w II nieodpowiednie lub poprawne na koniec roku poprawne  
q) I semestr dobre a w II bardzo dobre lub wzorowe na koniec roku bardzo dobre  
r) I semestr bardzo dobre a w II naganne lub nieodpowiednie na koniec roku poprawne  
s) I semestr bardzo dobre a w II poprawne lub dobre na koniec roku dobre  
t) I semestr bardzo dobre a w II wzorowe na koniec roku wzorowe  
u) I semestr wzorowe a w II naganne na koniec roku poprawne  
v) I semestr wzorowe a w II nieodpowiednie lub poprawne na koniec roku dobre  
w) I semestr wzorowe a w II dobre na koniec roku bardzo dobre  
x) I semestr wzorowe a w II bardzo dobre na koniec roku wzorowe  
46. 1) (skreślony) 
2) (skreślony) 
3) (skreślony) 
4) (skreślony) 
5) (skreślony) 
6) (skreślony) 
 
47. 1) Uczeń, który otrzymał upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy klasy &33 pkt.2, nie 
może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna. 
2) Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły &33 pkt.2 nie może mieć oceny za-
chowania wyższej niż nieodpowiednia. 
3) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły &33 pkt.2 lub opuścił bez usprawiedliwienia 
70 godzin i więcej w technikum lub w szkole branżowej 80 i więcej godzin, otrzymuje oce-
nę naganną zachowania. 
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§ 32 

Prawa i obowiązki uczniów. 

1. Uczeń ma prawo do:  
1) procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią celem i stawianymi wymaganiami, 
3) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
4) do rozwijania zdolności i zainteresowań w procesie lekcji oraz pozalekcyjnych kołach  

zainteresowań, 
5) do opieki wychowawczej zapewniającej uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

oraz poszanowanie jego godności osobistej, 
6) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz zwracania się z istotnymi indywidualnymi 

problemami do nauczyciela - wychowawcy, 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
8) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźne zgodnie z odrębnymi przepisami  

i § 5, ust. 10 niniejszego STATUTU. 
9) pomocy w przypadku trudności w nauce oraz powtarzania klasy pierwszej w zgodzie  

z odrębnymi przepisami,  
10) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru  

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,  
13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, 
14) do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela 
15) do przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców  

wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Szkolnego we wszystkich sprawach szkoły 
zgodnie z § 7, ust. 8 niniejszego STATUTU. 

2. Uczeń ma obowiązek:  
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, zgodnie  

z zasadą trzeźwości  , 
2) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, a w szczególności zasady nietykalności i poszanowania 
cudzej własności, 

3) dbać o własną higienę, zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, nie palenia 
tytoniu, nie palenia e- papierosów, nie picia alkoholu, nie używania narkotyków  
i nie używania innych środków odurzających,  

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, troszczyć się o mienie szkoły i jej este-
tyczny wygląd dbać o czystość oraz zmieniać w szatni obuwie zewnętrzne na ciapy  
i obuwie sportowe na WF  

5) podporządkować się STATUTOWI SZKOŁY, Regulaminowi Uczniowskiemu i Regula-
minowi Internatu. 

6) podporządkować się przepisom, regulaminom i organizacji pracy, a w szczególności 
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przestrzegać porządku i dyscypliny pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jakie obowiązują w podmiotach wymienionych w § 17 ust. 3 w trakcie odbywania przez 
nich praktycznej nauki zawodu.  

7) opuszczać sale lekcyjne podczas przerw,  
8) przestrzegać regulaminów pracowni, regulaminu zajęć z wf oraz instrukcji obsługi  

maszyn i urządzeń,  
9) przestrzegać zasad tolerancji i poszanowania przekonań, poglądów oraz wyznania 

wobec kolegów, nauczycieli i pracowników 
10) powstrzymywać się od manifestowania przynależności do subkultur groźnych dla norm 

współżycia społecznego i nie eksponować ich symboliki na terenie szkoły, w środowi-
sku lokalnym (wycieczki szkolne, wyjścia i imprezy zorganizowane) 

11) przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wyłą-
czać wszelki sprzęt grający i telefon komórkowy, 

12) nie uczestniczyć w oglądaniu i rozpowszechnianiu materiałów o treściach  
pornograficznych.  

13) powstrzymywać się od eksponowania symboliki związanej z substancjami psychoak-
tywnymi oraz napisów w języku polskim i obcym obraźliwych dla budowania prawidło-
wych relacji interpersonalnych 

 
§ 33  

 

KARY I NAGRODY DLA UCZNIÓW 
1. Karze podlega uczeń, który nie stosuje się do praw i obowiązków wynikających ze Statutu 

Szkoły. 
2. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze mogą otrzymać karę: 
1) wymierzoną przez wychowawcę klasy na wniosek nauczyciela, innego pracownika szkoły 

lub z własnej inicjatywy: 
a) upomnienie ustne lub pisemne na forum klasy, 
b) zobowiązać ucznia do naprawy wyrządzonej szkody 
2) wymierzoną przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub z własnej inicjatywy: 
a) upomnienie dyrektora szkoły, 
b) nagana dyrektora szkoły, 
c) (skreślony) 
d) zawieszenie przez dyrektora prawa udziału w uroczystościach szkolnych, wyjściach klaso-

wych np. do kina, wycieczkach lub reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 
e) (skreślony) 
f) przeniesienie do innej klasy, 
g) przeniesienie do innej szkoły, 
h) (skreślony) 
2a. (skreślony).  
3. Za jedno przewinienie uczeń może być ukarany tylko jedną z kar wymienionych  
w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6. 
3a. Kara może być zawieszona przez udzielającego, na prośbę zainteresowanego lub po zło-

żeniu poręczenia przez Samorząd Klasowy w przypadku kary wymierzonej przez wycho-
wawcę klasy lub Samorząd Uczniowski albo Radę Rodziców w przypadku kary wymierzo-
nej przez dyrektora szkoły. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia 
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kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować. 
4. Nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność osobistą ucznia. 
5. Wymierzając karę należy kierować się zasadą przechodzenia od kar łagodniejszych do kar 

surowszych, chyba że charakter przewinienia i stopień złej woli ucznia nakazują zastoso-
wanie od razu kary surowszej lub nawet najsurowszej. Karę wymierzyć można tylko wtedy, 
gdy wina ucznia jest bezsporna. Dyrektor szkoły może odstąpić od udzielenia kary, jeżeli 
uzna za wystarczające zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania wycho-
wawczego. 

6. Dyrektor szkoły może oprócz kar wymienionych w ust. 2 zobowiązać ucznia do dokonania 
naprawy szkody, którą uczeń wyrządził lub poniesienia kosztów naprawy zniszczeń.  

7. Kary wymienione w ust. 2, pkt 2 zostają odnotowane w aktach szkoły, z zastrzeżeniem  
ust. 15.  

8. Karę od dyrektora szkoły otrzymuje uczeń za: 
1) brak wyraźnej poprawy w zachowaniu ucznia ukaranego karą od wychowawcy klasy mimo 

podjętych działań wychowawczych, 
2) szczególnie rażące przypadki braku kultury osobistej i naruszenia postanowień statutu 

szkoły, 
3) rażące naruszenie norm współżycia publicznego w szkole i poza szkołą jak: 
a) pijaństwo, 
b) narkotyki, 
c) kradzież, 
d) rozboje.  
9. (skreślony)  
10. Każda kara może ulec zatarciu (wykreśleniu z akt) po 6 miesiącach od jej otrzymania po 

uzyskaniu pozytywnej opinii wychowawcy, samorządu klasowego lub szkolnego. Decyzję  
o zatarciu podejmuje Rada Pedagogiczna na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów). W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami wychowawczymi  
decyzję taką można podjąć przed zakończeniem następnego semestru. 

10a.(skreślony).  
11. (skreślony)  
12. Nagrodę otrzymuje uczeń, który w sposób szczególnie wyróżniający wypełnia swoje  

obowiązki stosując się do przepisów i regulaminów szkolnych, a w szczególności za: 
1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 
2) wybitne osiągnięcia, 
3) prace na rzecz szkoły i środowiska, 
4) całoroczną aktywną i wzorową postawę uczniowską, 
5) dzielność i odwagę. 
13. Rodzaje nagród przewidywanych dla uczniów szkoły: 
1) pochwała przyznawana na forum klasy przez wychowawcę lub na forum szkoły przez  

dyrektora szkoły, 
2) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 
3) wzorowa ocena zachowania, 
4) nagroda rzeczowa, 
5) prezentacja nazwiska lub fotografii ucznia w gablocie „Najlepsi uczniowie” 
6) nadanie tytułu „Wybitny Uczeń” (Absolwent) Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie”  

i honorowy wpis do Kroniki Szkoły. 



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 87  

7) dyplom  
14. Nagrody wymienione w ust. 13 pkt. 2) – 6) zostają odnotowane w dokumentacji szkoły,  

z zastrzeżeniem ust. 15.  
15. Pełną dokumentację kar i nagród prowadzi wychowawca klasy, przekazując pedagogowi 

szkolnemu informację o nagrodach i karach wymierzonych przez dyrektora szkoły. Peda-
gog szkolny prowadzi rejestr wszystkich nagród i kar wymierzonych przez dyrektora szkoły 
uczniom Zespołu Szkół Technicznych.  

 
§ 34 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypad-
kach określonych w ust. 2. 

2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadkach ciężkiego naruszenia posta-
nowień statutu szkoły, a w szczególności za: 

1) fałszywe powiadomienie o zagrożeniu osób lub obiektów szkoły, 
2) wniesienie na teren szkoły przedmiotów i materiałów w stanie stałym, ciekłym lub gazo-

wym, które zagrażają bezpieczeństwu osób lub obiektów szkoły, 
3) posiadanie, rozprowadzanie lub zażywanie środków odurzających lub innych środków  

o podobnym działaniu na terenie szkoły, 
4) wnoszenie, rozprowadzanie lub spożywanie alkoholu na terenie szkoły, 
5) przebywanie na terenie szkoły, podczas wycieczek lub innych imprez organizowanych 

przez szkołę, będąc pod wpływem środków odurzających lub środków o podobnym dzia-
łaniu oraz w stanie po spożyciu alkoholu, 

6) zachowanie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia własnego lub 
zdrowia i życia innych osób, 

7) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo stosowanie gróźb karalnych 
względem uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz innych osób 
przebywających na terenie szkoły, a w szczególności fizyczne i psychiczne znęcanie się 
nad innymi uczniami, 

8) kradzieże i włamania na terenie szkoły, 
9) czyny nieobyczajne np. molestowanie, wnoszenie i rozprowadzanie pornografii itp., 
10) fałszowanie lub celowe niszczenie dokumentacji szkolnej, 
11) działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, 

rasowej i kulturowej, 
12) celowe zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, o ile w odpowiednim czasie 

uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody, 
13) konflikt z prawem poza szkołą (działający negatywnie na postawę innych uczniów), 
14) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ograniczające wolność 

ucznia, 
15) nieotrzymanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej 
16) nie przystąpienie do egzaminów klasyfikacyjnych,  
17) nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć 

obowiązkowych 
18) skreślony, 
19) inne przypadki, których szkodliwość społeczną rozpatruje rada pedagogiczna na wniosek 

Zespołu Wychowawczego. 
20) powyższe przypadki dotyczą również miejsca odbywania zajęć praktycznej nauki zawo-

du. 
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2a. O podjętej uchwale Rady Pedagogicznej o skreśleniu i prowadzonym postępowaniu,  
dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia celem 
umożliwienia im udziału w sprawie i wyznacza termin swojej rozmowy wyjaśniającej z za-
interesowanymi. 

2b. Treść rozmowy i konfrontacji ze świadkami i osobami stawiającymi zarzuty uczniowi,  
powinna być zaprotokołowana. 

2c. Dyrektor szkoły po stwierdzeniu zasadności podjętej uchwały Rady Pedagogicznej  
o skreśleniu ucznia z listy uczniów i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego  
podejmuje decyzję w trybie administracyjnym o skreśleniu ucznia.  

2d. Decyzja, o której mowa w ust. 2c powinna zawierać: 
1a) podstawę prawną 
1) uzasadnienie prawne – data posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której podjęto uchwałę, 

jakie postanowienia statutu szkoły zostały złamane, 
2) okoliczności złamania szkolnego prawa zawartego w statucie, 
3) termin i procedurę odwołania – możliwość odwołania w ciągu dwóch tygodni do Kuratora 

Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca ma obowiązek informować rodziców o przypadkach naruszenia posta-
nowień statutu szkoły przez ucznia.  

4. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastoso-
waniu wobec niego kary.  
 

§ 35  

 

1. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych składają się z nazwy  
zespołu i nazwy danej szkoły. Dopuszcza się stosowanie skrótów: ZSZ Nr 2 – Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Nr 2, LP Nr IV – Liceum Profilowane Nr 4, SMS – Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego, TU Nr 2 – Technikum Uzupełniające Nr 2 

2. Tablice i pieczęcie używane w Zespole Szkół Technicznych zawierają nazwę zespołu  
i nazwę szkoły wchodzącej w skład zespołu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Pieczęcie używane w Zespole Szkół Technicznych mają charakter: 
1) stempli prostokątnych o wymiarach 1,8 x 4,5 cm – służących do uwierzytelniania pism 

urzędowych o charakterze informacyjnym, 
2) pieczęci urzędowych – okrągłych o średnicy 2 cm i 3,5 cm 

4. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych nie zawiera-
ją nazwy tego zespołu. 

5. Zespół Szkół Technicznych używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół 
wchodzących w skład zespołu, z nazwą tego zespołu. 

6. Pieczęcie urzędowe stosuje się do: 
1) uwierzytelniania legitymacji, zaświadczeń o charakterze dokumentacyjnym – o średnicy 

 2 cm 
2) uwierzytelniania świadectw szkolnych, dyplomów oraz ich duplikatów lub odpisów –  

o średnicy 3,5 cm 
 

§ 36  
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1. Szkoła posiada dwa sztandary: 
1) Zespołu Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza-Szyszko. Strona prawa 

sztandaru zawiera godło państwa – na czerwonym tle. Strona lewa zawiera graficzny sym-
bol szkoły i imię patrona – na białym tle. 

2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Bohaterów Kołobrzeskiego Pułku Artylerii. Strona 
prawa sztandaru zawiera godło państwa, nazwę szkoły, imię bohatera szkoły – na czerwo-
nym tle. Strona lewa zawiera herb miasta Chełma, graficzny symbol szkoły  
i motto – na białym tle.  

2. Sztandary reprezentują poszczególne placówki na uroczystościach szkolnych, międzysz-
kolnych i państwowych. 

3. Sztandary w czasie uroczystości pozostają pod opieką pocztów sztandarowych, które two-
rzą po trzech uczniów odznaczających się wzorową postawą uczniowską. Kadencja pocz-
tów sztandarowych trwa 1 rok. Kandydatów do pocztu zatwierdza dyrektor szkoły po za-
sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

4. Sztandary są przechowywane w izbie pamięci. 

5. Jako tradycję szkoły przyjmuje się organizację „Dnia Szkoły”, będącego promocją szkoły  
w środowisku, przedstawiającego dorobek uczniów, otwartego na szeroką współpracę kul-
turalną ze wszystkimi placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi w regionie. 

 
§ 37 

 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej działalności:  
1) dydaktyczno-wychowawczej, 
2) gospodarczej, 
3) finansowej.  

2. (skreślony) 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy. 
 
 

38  

 

1. Propozycje zmian do Statutu Szkoły może wnieść każdy członek społeczności szkolnej za 
pośrednictwem organów wymienionych w § 7 ust. 1. 

2. Propozycje zmian wnosi się na piśmie do Rady Pedagogicznej celem przygotowania przez 
nią projektu zmian w Statucie i przedstawienia ich do uchwalenia Radzie Pedagogicznej po 
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

Chełm, dnia 30 listopad 2017r. 
 
 
 

                      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
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Rozdział Nr 2. 
 

REGULAMIN 
WARSZTATÓW SZKOLNYCH 

 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
w  CHEŁMIE 

 
 
 

(Skreślony)  
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Rozdział Nr 3. 
 

REGULAMIN 
I N T E R N A T U 

  
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

w CHEŁMIE 
 

 
§ 1 

1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów pobierających naukę  
w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie oraz w miarę posiadania wolnych miejsc z po-
zostałych szkół z terenu miasta Chełma. 

2. Internat zabezpiecza w pierwszej kolejności zakwaterowanie uczniom Zespołu Szkół 
Technicznych w Chełmie zamieszkałym poza obrębem miasta i o trudnych warunkach do-
jazdu do szkoły. 

3. Przyjęcia do internatu winny odbywać się na wniosek rodziców i zgodnie z decyzją Komisji 
Rekrutacyjnej Internatu. 

4. Siedzibą internatu jest budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie przy ul. Wiejskiej 
1. 

 
§ 2 

1. Internat jest placówką koedukacyjną. 
 

§ 3 
1. Internat jest tolerancyjny wobec przekonań religijnych wychowanków. 
 

§ 4 
1. Internat prowadzony jest przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. 
2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są w ruchu całodobowym. 
3. Pracą placówki kieruje kierownik internatu. 
 

§ 5 
1. Internat funkcjonuje w oparciu o zabezpieczone: 
a) pomieszczenia dla potrzeb wychowanków internatu, 

b) warunki gwarantujące prawidłowy rozwój, bezpieczeństwo oraz należytą organizację 
pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z przepisami BHP, 

c) zatrudnienie wychowawców posiadających wymagane kwalifikacje, pracowników admini-
stracji i pracowników obsługi. 
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ORGANIZACJA INTERNATU 

 
§ 6 

1. Podstawą organizacji internatu jest arkusz organizacji internatu opracowany przez kierow-
nika internatu, zaakceptowany przez dyrektora ZST w Chełmie i zatwierdzony przez organ 
prowadzący szkołę. 

2. Internat funkcjonuje w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły we wszystkie 
dni tygodnia. 

3. Internat funkcjonuje również w czasie ferii letnich i zimowych w zależności od potrzeb  
i zgodnie z decyzją dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. 

 
§ 7 

1. Mieszkańcy internatu winni być podzieleni w grupy wychowawcze. Grupa nie powinna 
przekraczać 35 wychowanków. 

2. Wychowankowie grupy wybierają w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym spośród 
siebie Zarząd Grupy. 

3. Zarząd Grupy w uzgodnieniu z wychowawcą grupy podejmuje działania w zakresie: 
1) podnoszenia wyników nauczania, 
2) podziału zadań między członków grupy, 
3) kontroli i oceny pracy wykonywanej przez członków grupy,  
4) koordynowanie codziennego życia grupy, rozstrzyganie sporów i wnioskowanie o wyróż-

nieniach i karach. 
4. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca. Zadania wychowawcy omawia 

niniejszy regulamin w § 21. 
 

§ 8 
1. Zarządy poszczególnych grup stanowią Samorząd Internatu. Samorząd Internatu jest cia-

łem opiniodawczym dla Rady Wychowawców, o której mowa w § 22 i § 23. 
2. Samorząd Internatu na zebraniu organizacyjnym roku wybiera spośród siebie w równych, 

tajnych i powszechnych  wyborach następujące władze: 
1) trzyosobowy Zarząd, na czele którego stoi: 
a) przewodniczący, 
b) zastępca, 
c) sekretarz. 
2) Zarządy poszczególnych sekcji problemowych: 
a) naukowej, 
b) kulturalnej, 
c) sportowej, 
d) higieniczno – porządkowej, 
e) stołówkowej. 
3. Prawa i obowiązki Samorządu Internatu: 
1) przestrzeganie Regulaminu Internatu, 
2) przestrzeganie rozkładu dnia w internacie, 
3) organizowanie sekcji problemowych,  
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4) czuwanie nad należytym wywiązywaniem się członków grupy z obowiązków szkolnych, 
5) czuwanie nad właściwym wywiązywaniem się członków grupy z podjętych zadań w inter-

nacie, 
6) rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania norm współżycia w grupie, 
7) rozstrzyganie spraw spornych członków grupy, 
8) reprezentowanie interesów członków grupy wobec wychowawców i kierownika internatu. 
 

§ 9 
1. Zasady współżycia w internacie określa niniejszy regulamin, zgodny z ustaleniami Statutu 

Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Uzupełnieniem zasad funkcjonowania internatu jest dzienny rozkład dnia, który określa 

czas nauki, wypoczynku, rozrywki i codziennych czynności higienicznych według następu-
jącego schematu: 

godzina: 
  600  – 615          

                 pobudka 
  615 – 715       toaleta poranna i porządki w salach 
  630 – 715       śniadanie 
715 – 725       przygotowanie do wyjścia do szkoły  
730 – 830       czas wolny lub zajęcia zorganizowane przez wychowawcę 
830 – 1230     nauka własna dla uczniów, którzy zajęcia w szkole rozpoczynają po południu 
1230 – 1530   obiad 
1415 – 1515   nauka własna zapaśników 
1430 – 1630   nauka własna zapaśniczek 
1500 – 1600   czas wolny lub zajęcia organizowane przez wychowawcę 
1600 – 1800   nauka własna (z wyjątkiem osób trenujących zapasy) 
1800 – 2000   czas wolny lub zajęcia zorganizowane przez wychowawcę 
1830 – 1930   kolacja 
1930 – 2030   nauka własna zapaśników 
1930 – 2030   kolacja zapaśniczek 
2000 – 2200   toaleta wieczorna 
2200 – 600     cisza nocna 
 

CELE I ZADANIA INTRNATU 
 

§ 10 
1. Celem internatu jest zapewnienie wychowankom pełnej opieki podczas odbywania przez 

nich nauki w  Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. 
2. Prowadzenie działalności wychowawczej zgodnie z zasadami nauk pedagogicznych i 

przepisami, a także zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji Praw Dziecka z dnia 
20 listopada 1989r. 

3. Do głównych zadań internatu należy: 
1) zapewnienie wychowankom bezpłatnego zakwaterowania w salach, w których na  
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1 mieszkańca przypada nie mniej niż 5m2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – 
higienicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP, 

2) zabezpieczenie całodziennego wyżywienia wychowankom w stołówce internatu.  
3) zapewnienie wychowankom właściwych warunków do nauki w salach mieszkalnych oraz 

pomieszczeniach specjalnie do tego celu przeznaczonych poprzez: 
a) określenie w rozkładzie dnia wychowanka czasu do nauki własnej, 
b) zabezpieczenia miejsca do nauki, 
c) zabezpieczenie właściwego oświetlenia. 
 

§ 11 
1. Internat poprzez działania kierownika zapewnia wychowankom i pracownikom właściwe 

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Za przestrzeganie przepisów BHP odpowiada kierownik internatu zgodnie z przepisami.  
3. Technik szkolny BHP pełni rolę konsultanta i doradcy w kwestiach przestrzegania przepi-

sów BHP. 
4. Kierownik internatu i wychowawcy prowadzą wśród wychowanków szkolenia profilaktyczne 

w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny poprzez: 
1) pogadanki 
2) konkursy 
3) filmy video 
4) prace społeczno – użyteczne na terenie internatu. 
 

§ 12 
1. Celem internatu jest również rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań w zakresie kultury, 

nauki, sportu i samorządności zgodnie z założeniami programowymi oraz w oparciu o pla-
ny pracy. 

2. Założenia edukacyjno – wychowawcze zawarte w § 7 pkt 3  winny być realizowane po-
przez następujące sekcje problemowe: 

1) sekcja naukowa – celem działalności tej sekcji jest: 
a) ustalenie czasu przeznaczonego na naukę własną wychowanków internatu, 
b) prowadzenie dziennika obecności wychowanków na nauce własnej, 
c) dbałość o estetykę pomieszczeń do nauki, 
d) prowadzenie filii biblioteki szkolnej, 
e) prowadzenie pomocy koleżeńskiej. 
2) sekcja kulturalna – do zadań sekcji należy: 
a) organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku, 
b) upowszechnianie kultury poprzez organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, organizo-

wanie dyskotek i seansów video, 
c) upowszechnianie sztuk plastycznych poprzez wystawki, gazetki  
d) i konkursy. 
3) sekcja sportowa – działalność sekcji polega na: 
a) organizowaniu różnych form czynnego wypoczynku poprzez zawody, turnieje, konkursy, 

itp. imprezy sportowe, 
b) upowszechnianie kultury fizycznej oraz wyrabianie nawyków systematycznego uprawiania 

sportu i dbałości o stan zdrowia poprzez wykonywanie gazetek ściennych, propagowanie 
czasopism. 

4) sekcja higieniczno – porządkowa, której celem jest: 
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a) dbałość o estetykę i porządek sal mieszkalnych, holów i świetlicy, 
b) organizowanie różnych form współzawodnictwa mających na celu ciągłe podnoszenie es-

tetyki pomieszczeń i higieny osobistej, 
c) systematyczne prowadzenie kontroli czystości sal mieszkalnych, 
d) wykonywanie drobnych prac użyteczno - porządkowych na terenie internatu, 
e) propagowanie oświaty zdrowotnej wśród mieszkańców internatu poprzez: gazetki, filmy, 

pogadanki, ulotki  
f) przeciwdziałanie nałogom oraz poznawanie wiedzy o AIDS poprzez filmy, pogadanki, spo-

tkania ze specjalistami. 

5) sekcja stołówkowa – zadaniem tej sekcji jest dbałość o estetykę stołówki oraz udział przy 
opracowywaniu jadłospisów. 

3. Poszczególne sekcje wymienione w § 8 ust. 2 pkt b) działają w oparciu o opracowany 
przez Zarząd Sekcji i zatwierdzony przez kierownika internatu plan pracy sekcji, który jest 
częścią składową rocznego planu pracy Samorządu Internatu. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW  
§ 13 

1. Internat zastępuje młodzieży dom rodzinny na okres pobytu w szkole. Mieszkańcem in-
ternatu może zostać każdy uczeń, który zobowiązuje się przestrzegać zasad życia zbio-
rowego. 

§ 14 

Obowiązki wychowanków: 
1. Dbałość o dobre imię internatu i właściwe reprezentowanie go na zewnątrz. 
2. Okazywanie szacunku przełożonym, kolegom i personelowi administracyjno – gospodar-

czemu. 
3. Przestrzeganie ustalonego porządku dnia. 
4. Racjonalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę własną. 
5. Aktywne uczestniczenie w pracach społecznych na rzecz środowiska internatu. 
6. Troska o utrzymanie w jak najlepszym stanie mienia internatu. 
7. Aktywny udział w realizowaniu uchwał Samorządu Internatu. 
8. Dbałość o higieną osobistą, estetykę ubioru oraz porządek i czystość w pomieszczeniach  

i otoczeniu internatu. 
9. Wychowanek ma obowiązek korzystania z obuwia profilaktycznego na terenie internatu. 
10. Przypadki zachorowań agresji, wandalizmu, zniszczeń, przemocy należy zgłaszać dyżur-

nemu wychowawcy. 
11. Posiłki mogą być spożywane wyłącznie w stołówce internatu. 
12. Właściwe wykonywanie poleceń wychowawców i kierownika internatu. 
13. Wychowanek powinien prezentować wysoką kulturę osobistą w internacie i poza nim. 
14. Zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i praktycznej 

nauki zawodu oraz obowiązkowych zajęciach nauki własnej w Internacie.  
15. Wychowanek ma obowiązek każdorazowo zgłaszać swoje wyjście z internatu w godzinach 

wynikających z dziennego rozkładu dnia oraz wyjazd do domu potwierdzać podpisem w 
ewidencji wyjść określając przewidywany termin powrotu do internatu. 
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§ 15 

Prawa wychowanków: 
1. Wychowanej ma prawo odwiedzać rodzinę i krewnych w niedzielę i święta, jeżeli zajdzie 

potrzeba, częściej, po uprzednim zwolnieniu się u wychowawcy lub kierownika internatu. 
2. Wychowanek może opuszczać internat w godzinach przewidzianych w rozkładzie dnia, po 

zgłoszeniu chęci wyjścia wychowawcy dyżurnemu natomiast w innych godzinach tylko za 
zgodą wychowawcy lub kierownika internatu. 

3. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy, pomocy naukowych, czasopism, radia, telewizji, 
Internetu, sali tenisa stołowego, itp. 

4. Dokonywać oceny własnej organizacji i zasad pracy internatu. 
5. Zgłaszać propozycje i wnioski odnośnie poprawnej organizacji życia i warunków bytowych. 
6. Korzystać z pomocy koleżeńskiej w nauce własnej zorganizowanej przez Samorząd Inter-

natu. 
7. Wychowanek ma prawo do swobodnych praktyk religijnych.  

8. Internat umożliwia uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach pozasz-
kolnych za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

 
NAGRODY 

§ 16 
1. Za wzorowe zachowanie i wykonywanie obowiązków oraz prace społeczną udzielane bę-

dą nagrody w postaci: 
1) pochwała indywidualnie udzielona przez wychowawcę,  
2) pochwała udzielona przez wychowawcę na spotkaniu grupy wychowawczej,  
3) pochwała indywidualnie udzielona przez kierownika internatu,  
4) pochwała udzielona przez kierownika internatu wobec całej młodzieży na apelu,  
5) list pochwalny wysłany do rodziców przez kierownika Internatu,  
6) prezentacja nazwiska lub fotografii ucznia w gablocie „Najlepsi wychowankowie Internatu 

ZST” 
7) list pochwalny dyrektora szkoły wręczony na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, 
8) wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej oraz inne wyróżnienie ustalone przez Radę Wy-

chowawców. 

 
KARY 

§ 17 
1. W przypadku nie przestrzegania podstawowych norm współżycia i naruszania regulaminu, 

a w szczególności nie przestrzegania § 14, stosowane będą upomnienia i kary: 
1) Upomnienie przez wychowawcę – opiekuna grupy lub upomnienie na spotkaniu grupy lub 

upomnienie z wpisem do akt wychowanka /Arkusza spostrzeżeń wychowanka/,  
2) upomnienie przez kierownika internatu lub upomnienie na apelu wychowanków internatu 

lub zawieszenie w prawie korzystania z Internatu na okres do 6 m-cy, 
3) upomnienie z wpisem uwagi do akt wychowanka, /Dziennika zajęć wychowawczych/ 
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4) pisemne zawiadomienie rodziców, 
5) ostrzeżenie o usunięciu z internatu, 
6) w celu zapobieżenia niewłaściwym zachowaniom wychowanka oraz w przypadku, gdy za-

chowania takie powtarzają się, Rada Wychowawców może podjąć decyzje o usunięciu wy-
chowanka z internatu, 

7) wychowanek może zostać usunięty z internatu w przypadku ciężkiego naruszenia regula-
minu, a w szczególności za:  

a) napaść na nietykalność i godność innej osoby, 
b) naruszanie regulaminu w zakresie wychowania w trzeźwości oraz w przypadku innego 

przewinienia surowo napiętnowanego przez społeczność internatu.  
2. Kara może być zawieszona przez udzielającego, na prośbę zainteresowanego lub po zło-

żeniu poręczenia przez Samorząd Internatu Przy składaniu poręczenia należy określić 
czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować.  

3. Wymierzając karę należy kierować się zasadą przechodzenia od kar łagodniejszych do kar 
surowszych, chyba że charakter przewinienia i stopień złej woli ucznia nakazują zastoso-
wanie od razu kary surowszej lub nawet najsurowszej. Karę wymierzyć można tylko wtedy, 
gdy wina ucznia jest bezsporna. Kierownik Internatu może odstąpić od udzielenia kary, je-
żeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania 
wychowawczego (np. praca społeczna na rzecz internatu).  

4. Kierownik Internatu może oprócz kar wymienionych w ust. 1 nałożyć dodatkowe kary w 
postaci sprzątania, naprawy lub poniesienia kosztów naprawy zniszczeń lub zlecenia ucz-
niowi wykonywania prac porządkowych. Materiały i sprzęt niezbędny do wykonania tych 
prac przygotowuje uczeń.  

5. W przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia pomimo podjęcia działań wychowaw-
czych bądź rażącego naruszenia norm współżycia w internacie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem naruszeń wymienionych w § 34 ust. 2 Statutu ZST kierownik internatu może wy-
stąpić do dyrektora szkoły o wymierzenie kary. Dyrektor szkoły może wymierzyć karę z 
własnej inicjatywy lub wystąpić o jej wymierzenie do dyrektora szkoły ucznia mieszkające-
go w internacie.  

6. Od kar nałożonych przez Wychowawcę przysługuje odwołanie do kierownika Internatu, kar 
nałożonych przez kierownika internatu i Radę Wychowawców Internatu do Dyrektora ZST.  

7. Udzielenie  w/w nagród i kar odnotowuje się w Arkuszach spostrzeżeń wychowanków. O 
zachowaniu ucznia wychowawcy internatu informują Wychowawcę klasy w celu uwzględ-
nienia ich podczas wystawiania oceny z zachowania. 

 
§ 17a. 

1. O zachowaniu ucznia wychowawcy internatu informują Rodziców /prawnych opiekunów/ 
celem wspólnego podjęcia działań wychowawczych. 

2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania się do internatu na wezwanie nauczyciela wycho-
wawcy lub kierownika internatu w celu:  

1) przeciwdziałania skutkom nagannego zachowania się ucznia na terenie internatu i poza 
nim, 

2) organizowania wspólnych działań zmierzających do poprawy zachowania ucznia,  
3) wyjaśnienia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na lekcjach i zajęciach nauki wła-

snej oraz przeciwdziałaniu im,  
4) wyjaśnienia częstego wypisywania się z internatu 

zorganizowania wspólnego działania zmierzającego do poprawy istniejącej sytuacji. 
3. Kierownik Internatu, nauczyciel wychowawca ma prawo zatrzymać uczniowi sprzęt i urzą-
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dzenia, które wykorzystywane są w sposób utrudniający korzystanie z internatu przez in-
nych wychowanków lub wykorzystywane są z naruszeniem zasad BHP do czasu rozmowy 
z Rodzicami ucznia i ustalenia z nimi zasad zwrotu.  

 
§ 18 

1. Wszyscy  uczniowie i pracownicy szkoły mają prawo do: 
1) korzystania z wyżywienia w stołówce internatu, pracownicy za zgodą Dyrektora ZST.  
2) różnych form zajęć kulturalno – rozrywkowych na terenie internatu. 
 

WYCHOWAWCY I INNI PRACOWENICY INTERNATU 

§ 19 
1. W internacie zatrudnieni są: 
1) kierownik 
2) wychowawcy 
3) pracownicy administracji 
4) pracownicy obsługi  
2. Pracowników internatu zatrudnia dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. 
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania określają odrębne przepisy. 
4. Wychowawcy mogą być dodatkowo zatrudnieni w okresie ferii letnich i zimowych na zasa-

dzie dobrowolności i dodatkowej umowy o pracę. 
5. Wszyscy wychowawcy i kierownik internatu są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły. Kie-

rownik internatu ponadto jest członkiem Zespołu Kierowniczego Szkoły oraz przewodni-
czącym Rady Wychowawców Internatu.  

 
§ 20 

1. Obowiązki kierownika internatu określa Statut Szkoły. 
2. Ponadto do obowiązków kierownika należy: 
1) kierowanie internatu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami i wytycznymi, 
2) opracowywanie planów oraz rozkładów dnia w internacie i kontrola ich realizacji, 
3) ustalanie i przydzielanie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom, 
4) kierowanie pracą Rady Wychowawców internatu, 
5) hospitowanie zajęć i kontrola wykonywania obowiązków na poszczególnych stanowiskach 

pracy, 
6) stwarzanie warunków do samorządnej działalności młodzieży, 
7) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi, 
8) zabezpieczenie mienia internatu, 
9) określenie potrzeb internatu w zakresie wyposażenia go w sprzęt i urządzenia do prowa-

dzenia zajęć wychowawczych, 
10) zapewnienie wychowankom właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu 

przejęcia ich od rodziców (opiekunów prawnych) do czasu ponownego przekazania rodzi-
com (opiekunom prawnym), 

11) stwarzanie odpowiednich warunków zdrowotnych, przestrzeganie obowiązujących przepi-
sów w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń, sprzętów, urządzeń i otoczenia internatu, 

12) pełna odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków i pracowni-
ków, 
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13) przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, 
14) udział w ocenie podległych mu pracowników internatu, 
15) kierowanie i nadzorowanie prac: 
a) (skreślony), 
b) (skreślony), 
c) pracowników kuchni, 
d) pracowników administracji internatu, 
e) pracowników obsługi. 
16) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
17) odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów p. poż., 

18) odpowiedzialność materialna przed dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w 
Chełmie za majątek internatu zgodnie z księgami inwentarzowymi i za całokształt 
pracy internatu.  

3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Wychowawców kierownik Internatu informuje 
pracowników o istotnych sprawach oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej wykładając je 
do wglądu w pokoju wychowawców. Wszyscy pracownicy Internatu zobowiązani są do syste-
matycznego zapoznawania się z nimi oraz terminowego wykonywania zawartych w nich pole-
ceń. 
 

§ 21 
1. Obowiązki wychowawców internatu określają odpowiednie postanowienia Statutu Szkoły. 
2. Ponadto do obowiązków wychowawcy należy: 
1) stwarzanie wychowankom warunków do nauki i wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
2) kształtowanie samodzielności i samorządności wychowanków, 
3) udzielanie szerokiej pomocy w rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań w zakresie oświaty, 

kultury i rekreacji, 
4) udzielanie pomocy wychowankom w trudnościach powstających w trakcie kontaktów  

z rówieśnikami oraz niepowodzeń w szkole, 
5) współpraca z Zarządem Grupy w zakresie oceny wychowanków pod względem nauki  

i zachowania w internacie, 
6) utrzymywanie ścisłego kontaktu z nauczycielami, wychowawcą klasowym w szkole oraz 

rodzicami w celu śledzenia postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych wychowan-
ków, w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym i psychologiem.  

7) stała troska i opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i przestrzeganiem zasad higieny 
wychowanków. W szczególności, gdy wychowawca lub opiekun grupy stwierdzi lub nabie-
rze podejrzeń, że wychowanek jest pod wpływem alkoholu albo narkotyków lub innych 
środków odurzających (kierując się dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznego) 
ma obowiązek:  

a) o zaistniałym zdarzeniu powiadomić kierownika internatu, 
b) powiadomić najbliższą służbę zdrowia (pogotowie, lekarza, szpital) jeżeli stan zdrowia wy-

chowanka budzi jego obawy np.: agresja, nadpobudliwość, objawy zatrucia, wymioty itp., 
oraz podjąć działania w celu poinformowania o zaistniałym zdarzeniu rodziców (prawnych 
opiekunów); 

c) w przypadku zaprzeczenia spożywania alkoholu lub innych środków odurzających wezwa-
nie Policji w celu przeprowadzenia badań, 

d) przeprowadzić rozmowę wychowawczą z uczniem, gdy stan jego zdrowia będzie już na to 
pozwalał oraz wskazać instytucję gdzie będzie mógł uzyskać pomoc w uporaniu się z tym 
problemem; 
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e) podjąć działania w celu poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o problemie ich 
dziecka oraz wskazać instytucję, w której rodzice uzyskają pomoc; 

f) powiadomić dyrekcję szkoły o zaistniałym zdarzeniu, 
8) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły uczestniczą wszyscy pracownicy pedago-

giczni internatu   
9) wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad grupą wychowawczą. Współdziała z 

młodzieżą w realizacji zadań grupy, 
10) wychowawca obowiązany jest prowadzić:  
a) dziennik zajęć wychowawczych grupy, w którym powinny znajdować się następujące dane: 
- lista wychowanków, 
- dane personalne o wychowankach, 
- roczny plan pracy grupy opracowany w oparciu o plan pracy internatu, 
- systematyczne prowadzenie dziennika wykonywanych czynności opiekuńczo  –  wycho-

wawczych,  
b) Arkusz obserwacji ucznia – celem dokumentowania istotnych zachowań wychowanka i od-

działywań wychowawczych. 
11) skreślony, 
12) pełny etat wychowawcy wynosi 30 godzin tygodniowo zgodnie z Kartą Nauczyciela, 
13) wychowawca ma obowiązek systematycznego dokształcania się. Podnoszenia swoich 

kwalifikacji. 

 
RADA WYCHOWAWÓW INTERNATU 

§ 22 
1. Członkami Rady są wszyscy wychowawcy internatu. 
2. Przewodniczącym Rady Wychowawców jest kierownik internatu. 
3. W posiedzeniach Rady Wychowawców dotyczących problemów młodzieży mogą uczestni-

czyć przedstawiciele Samorządu Internatu. 
4. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym i na zaproszenie lub za zgo-

dą Przewodniczącego Rady, przedstawiciele różnego typu instytucji i organizacji współpra-
cujących ze szkołą. 

 
§ 23 

1. Do podstawowych zadań Rady Wychowawców należy: 
1) opiniowanie i zatwierdzanie programów i planu pracy opiekuńczo – wychowawczego w in-

ternacie, opracowanego przez kierownika internatu, 
2) inicjowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej, 
3) stałe podnoszenie poziomu działalności internatu, 
4) podejmowanie decyzji dotyczących wyróżnień, nagród oraz upomnień i kar wychowankom, 
5) podejmowanie decyzji dotyczących usunięcia z internatu wychowanków naruszających 

normy współżycia w sposób szczególnie rażący, 
6) prowadzenie książki protokołów z posiedzeń Rady, 
7) Radę obowiązują 3 posiedzenia w ciągu roku szkolnego oraz dodatkowe według potrzeb, 
8) Rada ma prawo występować do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w  kwestiach oce-

ny pracy kierownika i innych pracowników internatu. 
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DOKUMENTACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 
1. Obowiązująca dokumentacja w internacie: 
1) dziennik zajęć grupy wychowawczej, 
2) (skreślony)  
3)  wyjść i wyjazdów wychowanków, /ewidencja/ 
4) plan pracy internatu,/na rok szkolny/  
5) plan dyżurów wychowanków, /jest grafik/   
6) księga protokołów Rady Wychowawców,  
7) plan hospitacji kierownika internatu, harmonogram obserwacji zajęć opiekuńczo – wycho-

wawczych, 
8) dokumentacja Samorządu Internatu w formie planów pracy i protokołów spotkań. 
 

§ 25 
1. Zasady działalności finansowo – administracyjnej Internatu określają odrębne przepisy. 
 

§ 26 
1. Internat zabezpiecza wychowankom żywienie wg norm żywieniowych i stawek finanso-

wych ustalonych dla internatów przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. 
Wychowankowie mają prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów wyżywienia w 
przypadku wcześniejszej i uzasadnionej rezygnacji, np.: długa nieobecność, zwolnienie le-
karskie. 

2. Wychowanek ma prawo korzystać z dofinansowania do wyżywienia /np. Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej/. 

 
§ 27 

1. Nierozstrzygnięte spory pomiędzy Samorządem Internatu, Radą Wychowawczą, kierowni-
kiem internatu i innymi pracownikami internatu rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Chełmie. 

 
§ 28 

1. Internat zabezpiecza wychowankom zakwaterowanie nieodpłatnie. 

 
§ 29 

1. Propozycje zmian do Regulaminu Internatu może wnieść każdy członek społeczności in-
ternatu. 

2. Propozycję zmiany należy przedstawić na piśmie do kierownika internatu. 
3. Kierownik internatu w terminie do 3 miesięcy przedstawia do akceptacji propozycje zmian 

do Regulaminu Internatu pracownikom i wychowawcom na ogólnym zebraniu. 
4. Zaakceptowane przez społeczność internatu propozycje zmian przekazuje w trybie nie-

zwłocznym Radzie Pedagogicznej celem ich prawidłowego sformułowania i w dalszym po-
stępowaniu uchwalenia przez Radę Szkoły. 



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 103  

 
Chełm, dnia 07 października 2013 r. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
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Rozdział Nr 4. 
 
 

STATUT 

SZKOŁY dla DOROSŁYCH
 

 

przy 

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

w  C H E Ł M I E
 

 
 

(Skreślony) 
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Rozdział Nr 5 
 

STATUT 
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 
przy 

Zespole Szkół Technicznych w Chełmie 
- powołanej decyzją Nr 5/94 Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 1994 r. 
- Uchwalony w dniu 9 czerwca 2000 r. przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicz-

nych w Chełmie w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
- (tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 01 marca 

2007 r. uwzględniający zmiany wniesione tą uchwałą) 
INFORMACJA O SZKOLE 

§ 1 
 . (skreślony) 
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest częścią składową struktury organizacyjnej Zespołu 

Szkół Technicznych w Chełmie. 
2) Działalność bieżąca szkolenia sportowego i organizacyjnego oparta jest na aktualnych 

umowach zawartych pomiędzy: 
1) Urzędem Kultury fizycznej i Turystyki Departament Sportu a Polskim Związkiem Zapaśni-

czym w Warszawie; 
2) Urzędem Miasta w Chełmie a Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie; 
3) Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie a Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Ze-

spole Szkół Technicznych w Chełmie. 
3. Zawarte umowy określają zakres działania poszczególnych instytucji i wysokość dotacji 

finansowych dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
 

§ 2 
1. Celem Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest kształcenie młodzieży o szczególnych uzdol-

nieniach sportowych w dyscyplinie sportu jakim są zapasy w aspekcie uzyskania mistrzo-
stwa sportowego w tej dyscyplinie. 

2. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia wła-
ściwym dla szkoły określonego typu. 

3. Zajęcia sportowe odbywają się w Miejskim Klubie Sportowym „Gryf” w Chełmie na podsta-
wie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a Klubem. 

4. Kandydaci do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przyjmowani są według odrębnych przepi-
sów. 

5. Kandydaci, o których mowa w ust. 4, powinni posiadać:  
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez leka-

rza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgod-
nie z odrębnymi przepisami; 

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe 
współpracujące ze szkołą; 
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3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 
6. Przy przyjmowaniu kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego uwzględnia się opinię 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego za-
świadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dy-
rektor szkoły.  

§ 3 
1. Obowiązkiem Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest stworzenie uczniom warunków 
umożliwiających godzenie zajęć sportowych z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć 
dydaktycznych, a w szczególności: 
1) opracowanie tygodniowego planu zajęć, tak aby zajęcia dydaktyczne były dostosowane do 

rozkładu zajęć sportowych; 
2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego przez 

uczniów na zajęciach lekcyjnych; 
3) organizowanie - za pomocą nauczycieli-trenerów - podczas ferii letnich i zimowych obozów 

szkoleniowych, celem podniesienia umiejętności sportowych uczniów; 
4) zabezpieczenie uczniom opieki lekarskiej; 
5) organizowanie dla uczniów konsultacji szkoleniowych. 
2. Uczniom zamiejscowym Szkoła powinna zabezpieczyć zakwaterowanie w internacie raz 

zabezpieczyć całodzienne wyżywienie, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania – 
jeden pełnowartościowy posiłek dziennie pokrywający ubytki energetyczne powstałe pod-
czas zajęć sportowych. 

 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 4 
1. Uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego powinien: 
1) aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych; 
2) a także w zajęciach szkolnych określonych programem szkoły określonego typu; 
3) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz 
2. Uczeń który: 
1) zachowuje się w sposób nie godny imienia dobrego sportowca 
2) nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii lekarza i nauczy-

ciela trenera, 
zostaje przeniesiony do szkoły działającej na zasadach ogólnych, tj. do tej w której ma tylko 
zajęcia dydaktyczne. 
 

ZADANIA NAUCZYCIELI - TRENERÓW 
§ 5 

1. Trenerem może zostać nauczyciel posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich 
o kierunku wychowanie fizyczne oraz uprawnienia trenera lub instruktora w zapasach. 

2. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia sportowe mogą prowadzić osoby 
posiadające uprawnienia trenera zapasów bez wymaganego wykształcenia, o którym mo-
wa w ust. 1. 

3. Trenerzy zobowiązani są do: 
1) prowadzenia szkolenia na najwyższym poziomie sportowym; 
2) współpracy z: 
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a) Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie; 
b) Okręgowymi Związkami Sportowymi; 
c) Klubami Sportowymi w Polsce i zagranicą; 
d) Uczelniami Wychowania Fizycznego; 
e) Instytucjami i osobami wspierającymi działalność Szkoły; 
1) uczestniczenia w zgrupowaniach (obozach) i zawodach sportowych; 
2) uczestniczenia w konsultacjach i kursokonferencjach szkoleniowych, organizowanych  

w celu podwyższenia kwalifikacji trenerskich; 
3) zapewnienia pełnej opieki uczniom podczas zgrupowań (obozów) i zawodów sportowych; 
4) prowadzenia dokumentacji, takiej jak: dzienniki zajęć, dziennik trenera oraz dotyczącej 

zdrowia uczniów. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 6 

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego posiada pieczęć o treści: 
Zespół Szkół Technicznych 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
ul. Graniczna 2, tel. 560-39-31 

22-100 Chełm 
2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego posiada własne konto bankowe oraz oddzielną dokumen-

tację księgowo finansową. 
3. Uczniów, nauczycieli-trenerów poza zadaniami wymienionymi w niniejszym statucie obo-

wiązują postanowienia zawarte w odrębnych przepisach  
 
Chełm 01 marca 2007 r. 

Dyrektor Szkoły
 

 
 

Rozdział Nr 6. 
 

STATUT 

LICEUM PROFILOWANEGO Nr IV 

w CHEŁMIE
 

 
(Skreślony) 
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Rozdział Nr 7. 
 

STATUT  

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA  

ZAWODOWEGO W CHELMIE
 

- powołany uchwałą Nr XXXII/294/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10marca 2009r. . 
- tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 

2009 r. uwzględniający zmiany wniesione tą uchwałą oraz uchwałami: z dnia 3 stycznia 
2010r., 28 lutego 2013r. 

 
 

Nazwa typ i informacje ogólne 
 

§ 1 
 

1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzi w skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, zwany dalej „Ośrod-
kiem”. 

1) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego mieści się w Chełmie przy ul. Gra-
nicznej 2. 

2. Koordynatorem Ośrodka do dokształcania pracowników młodocianych zwanych dalej 
„młodocianymi” na terenie województwa jest Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowe-
go w Lublinie. 

3) Ośrodek używa pieczęci o nazwie:  
OŚRODEK 

DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

ul. Graniczna 2 

22-100 w CHEŁMIE 
 

§ 2 
 
1. Organem prowadzącym jest Miasto Chełm. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Lubelski Kurator Oświa-

ty. 
3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Ośrodku odbywają się w 730 – 1905. 
4. Dokształcanie w Ośrodku odbywa się w formie kursów. 
5. W kursie uczestniczą pracownicy młodociani zatrudnieni u pracodawców lub dokształcają-

cych się w zasadniczych szkołach zawodowych. 
6. Czas trwania zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych w każdym kursie wynosi  

4 tygodnie. 
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7. W każdym tygodniu realizowane jest 35 godzin zajęć zgodnie z ramowym planem naucza-
nia. 

8. Ośrodek kształci w zawodach: 
1) cukiernik – symbol cyfrowy (751201) 
2) mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy (723103) 
3) piekarz - symbol cyfrowy - (751304) 
4) wędliniarz (751107) 
5) kucharz (521001) 
9. Ośrodek może wprowadzić w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Kształcenia  
Zawodowego w Lublinie kształcenie w innych zawodach. 
10. Bazą Ośrodka jest internat Zespołu Szkół Technicznych, który umożliwia zakwaterowanie 

młodzieży spoza terenu Chełma. 
 

Cele i zadania Ośrodka 
 

§ 3 
 
1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, zapewnia młodocianym możliwość 
wszechstronnego rozwoju zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi  
a także z poszanowaniem ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyzna-
niowej. 

2. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych, w szczególności poprzez: 

1) umożliwianie pracownikom młodocianym zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu,  

2) sprawowanie opieki nad młodocianymi odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i po-
trzeb oraz możliwości Ośrodka poprzez realizację zadań przewidzianych w planie naucza-
nia dla kursu zawodowego. 

 
§ 4 

 
1. W porozumieniu z poradniami specjalistycznymi Ośrodek udziela młodocianym pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt nauczycieli i wychowawców z mło-
docianymi. 

2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna udzielana jest młodocianym za pośrednictwem pe-
dagoga i psychologa szkolnego. 

 
§ 5 

 
1. Ośrodek zapewnia młodocianym oraz pracownikom właściwe warunki bezpieczeństwa i 

higieny pracy poprzez:  
1) zatrudnienie technika BHP zgodnie z odrębnymi przepisami 
2) organizowanie okresowych kursów szkoleniowych w zakresie BHP oraz szkoleń nauczy-

cieli i innych pracowników niepedagogicznych w zakresie zapewnienia młodocianym pra-
widłowej opieki i bezpieczeństwa, w tym konieczności reagowania na wszelkie negatywne  
i zagrażające sytuacje mogące wystąpić na terenie Ośrodka, 

3) systematyczne kontrole stanu technicznego pomieszczeń Ośrodka i podejmowania działań 
interwencyjnych w miarę potrzeb i posiadanych środków, 
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4) organizowanie w ramach lekcji, zajęć na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) zapewnienie opieki nad pracownikami młodocianymi w Ośrodku na zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych według następujących zasad: 
a) nadzór nad młodocianymi na każdej lekcji i na każdych zajęciach, 
b) systematyczna kontrola miejsca, gdzie prowadzi się zajęcia 
c) dostrzeżone zagrożenie musi być zgłoszone kierownictwu Ośrodka i technikowi BHP i na-

tychmiast usunięte, 
d) Regulamin Pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku opracowuje opiekun danej pracowni  

i na początku kursu zapoznaje z nim pracowników młodocianych 
e) uniemożliwienie młodocianym dostępu do substancji trujących 
2. Nauczyciele oraz pracownicy nie będący nauczycielami mają obowiązek dbać o bezpie-

czeństwo młodocianych na terenie Ośrodka. W związku z powyższym są zobowiązani do: 
1) reagowania na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez młodocianych 

zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, 
używanie wulgarnych wyrazów, gestów i zwrotów, 

2) niezwłocznego powiadomienia dyrektora Ośrodka o szczególnym naruszeniu przez młodo-
cianych zasad współżycia społecznego, popełnienia czynu zabronionego, spożywania al-
koholu i innych środków odurzających, 

3. Dyrektor Ośrodka niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, placówki lub pracodawcę, z 
której młodociany został skierowany na kurs z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

4. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele zobowiązani są zapobiegać niebezpiecz-
nym zabawom, zachowaniom i nałogom. 

5. Dyżur nauczycielski winien być pełniony aktywnie i zgodnie z harmonogramem dyżurów  
i wewnętrznym zarządzeniem dyrektora Ośrodka dotyczącym zakresu obowiązków dyżur-
nych. 

6. Za nieobecnego nauczyciela, dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo. 
7. Ośrodek zapewnia opiekę nad wychowankami internatu, a bezpośredni nadzór nad nimi 

prowadzi kierownik internatu. 
 

§ 6 
 
1. Dyrektor Ośrodka powierza funkcję wychowawcy grupy jednemu z nauczycieli uczących  

w oddziale, z własnej inicjatywy lub na pisemną prośbę nauczyciela lub rodziców i w miarę 
możliwości zapewnia ciągłość pełnienia tej funkcji w cyklu kształcenia. 

2. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela, któremu powierzono 
obowiązki wychowawcy określają odrębne przepisy. 

 
§ 7 

 
1. Dyrektor Ośrodka współpracuje z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawo-

dowego w Lublinie w zakresie przyjmowania młodocianych na kurs zgodnie z przedstawio-
nym harmonogramem kursu. 

2. Dyrektor Ośrodka współdziała z dyrektorami Zespołów Szkół, z Regionalnymi Centrami 
Edukacji Zawodowej oraz z pracodawcami, w zakresie kształcenia zawodowego młodocia-
nych. 

3. Młodociani są przyjmowani na kurs na podstawie skierowania. 
4. Skierowanie o którym mowa w ust.2 zawiera w szczególności: 
1) imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce urodzenia, 
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2) nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego na dokształcanie, 
3) określenie zawodu oraz zakres dokształcania 
5. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego przedstawia również listę młodocianych 

skierowanych na dany kurs. 
6. Harmonogram zajęć opracowuje Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i przesyła 

do Ośrodka. 
7. Dyrektor Ośrodka na podstawie skierowania, o którym mowa w ust.3 sporządzą plan do-

kształcania młodocianych na rok szkolny. 
8. Plan o którym mowa w ust.7 zawiera: 
1) liczbę młodocianych, dla których ma być prowadzony kurs, 
2) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie młodocianych, 
3) zakres dokształcania młodocianych. 
9. Plan o którym mowa w ust.7 zatwierdza organ prowadzący Ośrodek, po zaopiniowaniu 

przez organ sprawujący nadzór. 
 

Organy Ośrodka 
 

§ 8 
 
1. Organami Ośrodka są:  

1) Dyrektor Ośrodka,  

2) Rada Pedagogiczna, 
2. Dyrektorem Ośrodka jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w rozumieniu ustawy  

o systemie oświaty. 
3. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora Ośrodka: 
1) opracowanie dokumentów programowo organizacyjnych Ośrodka tj. szkolnego planu nau-

czania, arkusza organizacyjnego i tygodniowego rozkładu zajęć na podstawie przedsta-
wionego harmonogramu przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego, 

2) informowanie policji, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego, dyrek-
torów szkół, pracodawców, z których młodociani zostali skierowani, o zdarzeniach noszą-
cych znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia młodocianych 
oraz wszelkich przejawach ich demoralizacji. 

4. Wszyscy nauczyciele uczący w Ośrodku mogą stanowić odrębną Radę Pedagogiczną tyl-
ko w przypadku zebrań dotyczących klasyfikowania młodocianych. 

5. Uchwały dotyczące klasyfikowania młodocianych w powyższym składzie mają moc praw-
ną. 

 
Organizacja Ośrodka 

 
§ 9 

 
1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych określają porozumienia zawarte 

między dyrektorem Ośrodka a dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodo-
wego w Lublinie. 

2. Organizację stałych i obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygo-
dniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Ośrodka na podstawie arkusza organizacyj-
nego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie kursów. 
4. Na kursie odbywają się zajęcia w wymiarze dostosowanym do zakresu dokształcania,  
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na które został skierowany młodociany z uwzględnieniem programu nauczania dla danego 
zawodu lub programu będącego podstawą programową egzaminu na tytuł robotnika wy-
kwalifikowanego lub czeladnika. 

4a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach kursy mogą być organizowane dla młodocia-
nych dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów 
5. Ośrodek korzysta z sal dydaktycznych i pracowni Zespołu Szkół Technicznych oraz z pra-

cowni Zespołu Szkół Zawodowych nr4 w Chełmie 
6. Młodociani odbywający zajęcia w Ośrodku mogą korzystać z biblioteki Zespołu Szkół 

Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie. 
7. Po zakończeniu kursu młodociani otrzymują zaświadczenie zawierające w szczególności: 
1) imię i nazwisko młodocianego 
2) datę i miejsce urodzenia 
3) nazwę zawodu 
3a) zakres odbytego dokształcenia teoretycznego 
4) oceny z zajęć edukacyjnych 

§ 10 
 
1. Podstawową formą pracy Ośrodka są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klaso-

wo-lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut 

§ 11 

1. Ośrodek zapewnia młodocianym i pracownikom możliwość spożycia posiłków w warun-
kach higienicznych. 

2. Szczegółową organizację żywienia określają odrębne przepisy. 

 
§ 12 

 
1. Dla młodocianych mających trudności z dojazdem, Zespół Szkół Technicznych, w skład 

którego wchodzi Ośrodek prowadzi internat. 
2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza w internacie prowadzona jest przez cały tydzień  

w czasie działalności dydaktycznej Ośrodka. 
3. Zakwaterowanie w internacie jest nieodpłatne. 
4. Wyżywienie w internacie jest odpłatne. 
 

§ 13 
 
1. Młodociani maja możliwość korzystania z: 
1) zamykanej i nadzorowanej szatni 
2) biblioteki 
3) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem 
4) świetlicy. 
 

Nauczyciele Ośrodka 
 

§ 14 
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1. Nauczycieli w Ośrodku zatrudnia dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. 
2. Stan zatrudnienia w Ośrodku określa arkusz organizacyjny Ośrodka. 
3. Zakres zadań nauczyciela obejmuje: 
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo młodocianych w trakcie zajęć, 
2) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 
3) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt, 
4) bezstronność i obiektywność w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich młodo-

cianych, 
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 
4. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do: 
1) zapoznania młodocianych słuchaczy z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zaję-

ciach realizowanych w trakcie kursu, 
2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonymi i obowiązującymi programami 

nauczania, 
3) bieżącego wypełniania dziennika 
4) systematycznego, jawnego i obiektywnego ocenienia wiedzy i umiejętności młodocianych 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ocenieniu, klasyfikowaniu promowaniu, 
5) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał. 
 

§ 15 
 
1. Początkujący nauczyciel - wychowawca znajduje się pod szczególną opieką dyrektora 

Ośrodka 
2. Początkującemu nauczycielowi – wychowawcy, dyrektor Ośrodka przydziela nauczyciela - 

opiekuna, który spełnia wobec niego funkcje doradcze.  

3. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi – wychowawcy, udziela wicedyrektor  
do spraw wychowawczych. 

 
Młodociani Ośrodka 

 
§ 16 

 
1. Rekrutacji młodocianych dokonuje Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego  

w Lublinie. 
 

§ 17 
 
1. Zajęcia w ramach teoretycznego kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia zawodowego są obowiązkowe dla wszystkich młodocianych 
Ośrodka i organizowane w grupach 

2. W ramach kształcenia wielozawodowego młodociani realizują zajęcia edukacyjne z teore-
tycznych przedmiotów zawodowych zamieszczonych w szkolnym planie nauczania, na 
podstawie ramowych planów nauczania, w celu realizacji podstawy programowej kształce-
nia w danym zawodzie. 

 
§ 18 

 
1. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania oraz klasyfikowania młodocianych oraz prze-
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prowadzania egzaminów regulują oddzielne przepisy. 
 

Prawa i obowiązki młodocianych 
 

§ 19 
 
1. Młodociany słuchacz ma prawo do: 
1) uzyskania informacji na początku kursu na temat programu nauczania i wymagań eduka-

cyjnych z poszczególnych przedmiotów 
2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyja-

śnień i odpowiedzi 
3) przedstawiania opiekunowi kursu, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 
4) jawnego wyrażania opinii dotyczących Ośrodka, nie może to jednak uwłaczać godności 

osobistej pracowników Ośrodka ani młodocianych dokształcających się w Ośrodku, 
5) jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej wyłącznie za wiadomości  

i umiejętności. Zachowanie w Ośrodku i poza nim ocenia się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

6) korzystania z urządzeń i pomieszczeń Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 

§ 20 
 
1. Młodociany ma obowiązek: 
1) godnego i kulturalnego zachowania się w Ośrodku, 
2) systematycznego przygotowania się i uczestniczenia w zajęciach, 
3) podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli oraz pracowników Ośrodka, 
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności; 

a) okazywania szacunku innym osobom 
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
c) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi 

5) troszczenia się o mienie Ośrodka 
6) punktualnego przybywania na zajęcia, 
7) przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Ośrodka. 
 

Kary i nagrody 
 

§ 21 
 
9) Młodociany słuchacz wyróżniający się wynikami w nauce i zachowaniem w trakcie kursu 

może być nagrodzony; 
1) pismem gratulacyjnym skierowanym do szkoły, pracodawcy lub opiekunów prawnych mło-

docianego 
2) nagroda rzeczową 
3) umożliwieniem dodatkowego nieodpłatnego korzystania ze specjalistycznych pracowni Ze-

społu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie. 
 

§ 22 
 
1. Wobec młodocianych słuchaczy naruszających postanowienia statutu i regulaminy Ośrod-

ka stosuje się następujące kary: 
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1) upomnienie ustne młodocianego słuchacza udzielone przez nauczyciela lub dyrektora 
Ośrodka, 

2) pisemne upomnienie młodocianego słuchacza z wpisem do dziennika zajęć 
3) pisemne upomnienie słuchacza z jednoczesnym powiadomieniem szkoły lub pracodawcy 

którzy skierowali młodocianego do Ośrodka 
2. Za szczególnie ciężkie naruszenie statutu i regulaminów Ośrodka uznaje się: 
1) naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby, 
2) kradzież 
3) przebywanie na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub Śródków 

odurzających, 
4) niszczenie mienia Ośrodka 
5) palenie tytoniu na terenie Ośrodka. 
3. W przypadku szczególnie ciężkiego naruszenia statutu i regulaminów Ośrodka Rada Pe-

dagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Ośrodka do skreślenia młodo-
cianego z lisy słuchaczy. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 23 
 
1. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 
akt. 

3. W statucie mogą być dokonywane zmiany, stają się one prawomocne po zatwierdzeniu 
przez Rade Pedagogiczną. 

 
 
 

Chełm, dnia 28 lutego 2013 r. 
 

Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie  - 2019 r. 

 116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	-   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostaniem społecznym Dz....
	-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591
	-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591
	-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591
	-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591
	- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Dz. U. 2017 poz. 1616
	- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Dz. U. 2017 poz. 1616
	- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Dz. U. 2017 poz. 1616
	- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Dz. U. 2017 poz. 1616
	System doradztwa zawodowego
	Zasady rekrutacji
	Zasady rekrutacji

	ORGANIZACJA INTERNATU
	CELE I ZADANIA INTRNATU
	PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
	NAGRODY
	KARY
	WYCHOWAWCY I INNI PRACOWENICY INTERNATU
	RADA WYCHOWAWÓW INTERNATU
	DOKUMENTACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
	DOKUMENTACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
	DOKUMENTACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
	STATUT
	SZKOŁY dla DOROSŁYCH
	(Skreślony)
	Zespole Szkół Technicznych w Chełmie
	INFORMACJA O SZKOLE
	§ 1
	UCZNIOWIE SZKOŁY

	§ 4
	ZADANIA NAUCZYCIELI - TRENERÓW

	§ 5
	POSTANOWIENIA OGÓLNE

	§ 6





