
STATUT
Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2

im. Ks. Stanisława Szpetnara 
w Krośnie



Stan prawny z dnia 1 września 2017 r.

Podstawy prawne:

1. Akt załozżycielski – Uchwała Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017r.

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

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogoó lne  ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

4. Ustawa z dnia 7 wrzesónia 1991 roku o systemie osówiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943).

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo osówiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo osówiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60, 949).

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

8. Akty  wykonawcze  MEN  wydane  na  podstawie  ustaw:  Prawo  osówiatowe,  Przepisy
wprowadzające, Karta Nauczyciela.

9. Ustawa o działalnosóci pozżytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573).

10. Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity:  
Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

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

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

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  – Kodeks rodzinny i opiekunó czy (tekst jednolity: Dz.  U.  
z 2012 r. poz. 788).

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

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 902).
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Przepisy ogólne

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1. Ilekrocó w statucie jest mowa o:

1) Szkole   –  nalezży  przez  to  rozumiecó  Szkołę  Branzżową  I  stopnia  Nr  2  w  Zespole  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie;

2) Zespole- nalezży przez to rozumiecó  Zespoó ł Szkoó ł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława
Szpetnara w Krosónie;

3) Statucie – nalezży przez to rozumiecó  Statut Szkoły Branzżowej I stopnia Nr 2 w Zespole Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie;

4) Dyrektorze – nalezży przez to rozumiecó  Dyrektora Zespołu Szkoó ł Ponadgimnazjalnych Nr 2  
im. Ks. Stanisława Szpetnara  w Krosónie;

5) Radzie  Pedagogicznej  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  Radę  Pedagogiczną  Zespołu  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara  w Krosónie;

6) Radzie  Rodzicoó w  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  Radę  Rodzicoó w  Zespołu  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara  w Krosónie;

7) Samorządzie Uczniowskim – nalezży przez to rozumiecó Samorząd Uczniowski w Zespole Szkoó ł 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara  w Krosónie;

8) Wicedyrektorze  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  Wicedyrektora  w  Zespole  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr  2 im. ks. Stanisława Szpetnara  w Krosónie;

9) Wychowawcy  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  nauczyciela,  ktoó remu  szczegoó lnej  opiece
wychowawczej powierzono jeden z  oddziałoó w w Zespole  Szkoó ł  Ponadgimnazjalnych Nr 2  
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie;

10) Programie  Profilaktyczno-Wychowawczym  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  dokument
wewnętrzny,  wspoó lny  dla  wszystkich  szkoó ł  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkoó ł
PonadgimnazjalnychNr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie.

Rozdział 2
Informacje ogólne o szkole

§ 2. 1. Szkoła  Branzżowa  I  stopnia  Nr  2   w  Krosónie,  zwana  dalej  Szkołą,  jest  placoó wką
publiczną.

2. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planoó w nauczania.

3. Przeprowadza rekrutację ucznioó w w oparciu o zasadę powszechnej dostępnosóci.

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje okresólone w odrębnych przepisach.
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5. Realizuje  programy  nauczania  uwzględniające  podstawę  programową  kształcenia
ogoó lnego i podstawę programową kształcenia w zawodach.  

6. Stosuje  ustalone  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  zasady oceniania,  klasyfikowania
i promowania ucznioó w oraz przeprowadzania egzaminoó w i sprawdzianoó w.

§ 3. 1. Szkoła Branzżowa I stopnia Nr 2  wchodzi w skład Zespołu Szkoó ł Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie.

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Szpetnara 9 w Krosónie 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.

4. Nadzoó r pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Osówiaty.

5. Szkoła  Branzżowa  I  stopnia  Nr2  w  Krosónie  uzżywa  nazwy:   Zespoó ł  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie, Szkoła Branzżowa I stopnia
Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara  w Krosónie.

6. Szkoła Branzżowa I stopnia Nr 2 uzżywa okrągłej pieczęci  urzędowej  z wizerunkiem orła
i napisem: Branzżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie.

§ 4. 1. Szkoła  Branzżowa  I  stopnia  Nr  2  kształci  ucznioó w  w  trzyletnim  okresie  nauczania
w systemie dziennym w zawodach: 

1) 514101 fryzjer;

2) 751201 cukiernik;

3) 512001 kucharz

4) 522301 sprzedawca

5) 751204 piekarz

6) W  klasie  wielozawodowej  kazżdy  zawoó d  ujęty  w  klasyfikacji  zawodoó w  pod  warunkiem
znalezienia pracodawcy u ktoó rego mozżna odbywacó praktyczną naukę zawodu.

2. Branzżowa Szkoła I stopnia Nr 2 nosi imię Ks. Stanisława Szpetnara;

3. Szkoła jest jednostką budzżetową.

DZIAŁ II
Informacje szczegółowe o szkole
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Rozdział 1
Organizacja kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 

im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie

§ 5. 1. W Branzżowej Szkole I stopnia  Nr 2 zajęcia w ramach kształcenia ogoó lnego, stanowiące
realizację podstawy programowej kształcenia ogoó lnego ustalonej dla szkoły zawodowej
są obowiązkowe dla wszystkich ucznioó w i organizowane w oddziałach.

2. Zawody, w ktoó rych uczą się uczniowie ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z jej
organami, uwzględniając potrzeby młodziezży i mozż liwosóci Szkoły.

3. Branzżowa  Szkoła  I  stopnia  o  3-letnim  okresie  nauczania  umozż liwia  uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu
egzaminu,  po  ukonó czeniu  ktoó rej  dalsze  kształcenie  mozże  bycó  kontynuowane  w  szkole
branzżowej II stopnia, ktoó rej abiturient będzie  moó gł przystąpicó do egzaminu maturalnego, a po
zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie uzyskacó wykształcenie na poziomie technikum.

4. Nauczanie językoó w obcych mozże bycó organizowane w zespołach międzyoddziałowych
z uwzględnieniem poziomu umiejętnosóci językowych ucznioó w.

5. Zajęcia  w  ramach  kształcenia  zawodowego,  stanowiące  realizację  podstaw
programowych ustalonych dla poszczegoó lnych zawodoó w,  są organizowane w oddziałach lub
zespołach  międzyoddziałowych.  Praktyczna  nauka  zawodu  odbywa  się  u  pracodawcoó w  na
podstawie  umowy zawartej  pomiędzy Szkołą/uczniem a pracodawcą na zasadach dualnego
systemu kształcenia lub w pracowniach szkolnych i placoó wkach kształcenia praktycznego. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczegoó lne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia
zawodowego mogą bycó  prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez
pracownikoó w  tych  jednostek,  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  szkołą,  
a daną jednostką.

7. W oddziałach wielozawodowych zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogoó lnego
odbywają się na terenie szkoły;  zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają się na
kursach  organizowanych  przez  Osórodki  Doskonalenia  i  Dokształcania  Zawodowego,  zasó
praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcoó w. Zasady organizowania kursoó w okresólają
odrębne przepisy.

8. Szkoła mozże prowadzicó dokształcanie i zajęcia dla młodocianych pracownikoó w.

9. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracownikoó w mozże prowadzicó:

1) pracodawca;

2) osoba zatrudniona u pracodawcy;

3) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy, jezżeli spełniają wymagania zawodowe
i pedagogiczne okresólone w odrębnych przepisach.

10. Pracodawca jest  obowiązany  zawrzecó  z  młodocianym  pracownikiem  na  pisómie
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, ktoó ra powinna okresólacó w szczegoó lnosóci:

1) rodzaj przygotowania zawodowego;
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2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3) sposoó b dokształcania teoretycznego;

4) wysokosócó wynagrodzenia.

11. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej  w celu przygotowania
zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1) nie wypełniania przez pracownika młodocianego obowiązkoó w wynikających z umowy o pracę
lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego sórodkoó w wychowawczych;

2) ogłoszenia upadłosóci lub likwidacji zakładu pracy;

3) reorganizacji zakładu pracy uniemozż liwiającej kontynuację przygotowania zawodowego;

4) stwierdzenia  nieprzydatnosóci  młodocianego  do  pracy,  w  zakresie  ktoó rej  odbywa
przygotowania zawodowe.

12. Zawody,  w ktoó rych mozże odbywacó  się nauka zawodu,  czas trwania tej nauki oraz
rodzaj i zakres zdobywanych umiejętnosóci okresólają plany i programy nauczania sporządzane
w oparciu o klasyfikację zawodoó w szkolnictwa zawodowego.

13. Zatrudnienie  pracownika  młodocianego  odbywającego  naukę  zawodu  jest
dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

14. Pracodawca,  zatrudniający  pracownika  młodocianego  w  celu  nauki  zawodu,  jest
zobowiązany:

1) realizowacó podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla branzżowej  szkoły I
stopnia zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu;

2) zapewnicó  osoby szkolące pracownikoó w młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne
okresólone w odrębnych przepisach.

15. Pracownik  młodociany,  konó cząc  naukę  zawodu  mozże  zdawacó  egzamin
potwierdzający kwalifikacje  zawodowe lub egzamin czeladniczy w Izbie Rzemiesólniczej.

Rozdział 2

Model absolwenta

§ 6. 1. Szkoła opracowała  model  absolwenta  wspoó lny  dla  wszystkich  szkoó ł  wchodzących
w skład  Zespołu Szkoó ł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie.
Stanowi on integralną czesócó  oferty  edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nim załozżenó
jest jednym z głoó wnych celoó w Szkoły. Szczegoó łowe opis modelu absolwenta został ujęty 
w§ 4 Statutu Zespołu.
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Rozdział 3
Cele i zadania Szkoły

§ 7. 1. Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  okresólone  w  ustawie  –  prawo  osówiatowe  oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a takzże zawarte w  programie wychowawczo-
profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznioó w i oraz potrzeb danego
sórodowiska.

2. Głoó wnymi celami szkoły jest: 

1) prowadzenie  kształcenia  i  wychowania  słuzżącego  rozwijaniu  u  młodziezży  poczucia
odpowiedzialnosóci,  miłosóci  ojczyzny  oraz  poszanowania  dla  polskiego  dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartosóci kultur Europy i sówiata; 

2) zapewnienie kazżdemu uczniowi warunkoó w niezbędnych do jego rozwoju;

3) dbałosócó o wszechstronny rozwoó j kazżdego ucznia;

4) przygotowanie ucznioó w do wypełniania obowiązkoó w rodzinnych i obywatelskich, w oparciu
o zasady solidarnosóci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwosóci i wolnosóci;

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach
okresólonych  w  statucie  i  stosownie  do  formy  organizacyjnej  szkoły  oraz  prawa  dzieci
i młodziezży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

3. Celem kształcenia ogoó lnego w Branzżowej Szkole I stopnia Nr 2 jest:

1) przyswojenie  przez  ucznioó w  okresólonego  zasobu  wiadomosóci  na  temat  faktoó w,  zasad
 i  praktyki,  zgodnie  z  aktualnym  stanem  nauki,  na  wysokim  poziomie  merytorycznym,
okresólonym w dokumentacji pedagogicznej Szkoły;

2) zdobycie  przez  ucznioó w  umiejętnosóci  wykorzystywania  posiadanych  wiadomosóci  podczas
wykonywania zadanó  i rozwiązywania problemoó w;

3) kształtowanie u ucznioó w postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we wspoó łczesnym sówiecie;

4) przygotowanie ucznioó w do zżycia w społeczenó stwie informacyjnym;

5) kontynuowanie kształcenia umiejętnosóci posługiwania się językiem polskim, w tym dbałosóci
o wzbogacanie zasobu słownictwa ucznioó w.

4. Celem kształcenia zawodowego jest:

1) przygotowanie ucznioó w do zżycia w warunkach wspoó łczesnego sówiata;

2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;

3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych.

5. Do  najwazżniejszych  umiejętnosóci  kształconych  u  ucznioó w  w  Branzżowej  Szkole  I
stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara nalezżą:

1) czytanie  –  umiejętnosócó  zrozumienia,  wykorzystania  i  refleksyjnego  przetworzenia  tekstoó w,
w tym tekstoó w kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celoó w, rozwoju osobowego oraz
aktywnego uczestnictwa w zżyciu społeczenó stwa; 
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2) mysólenie  matematyczne  –  umiejętnosócó  wykorzystania  narzędzi  matematyki  w  zżyciu
codziennym oraz formułowania sądoó w opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) mysólenie  naukowe  –  umiejętnosócó  wykorzystania  wiedzy  o  charakterze  naukowym  do
identyfikowania i  rozwiązywania problemoó w, a takzże formułowania wnioskoó w opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczenó stwa; 

4) umiejętnosócó komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 

5) umiejętnosócó  sprawnego  posługiwania  się  nowoczesnymi  technologiami  informacyjnymi  
i komunikacyjnymi; 

6) umiejętnosócó wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętnosócó rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętnosócó pracy zespołowej. 

6. Działalnosócó edukacyjna Szkoły jest okresólona przez:

1) szkolny zestaw programoó w nauczania;

2) program  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły,  obejmujący  wszystkie  tresóci  i  działania
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku ucznioó w i potrzeb.

7. Szkolny zestaw  programoó w  nauczania  oraz  Program  wychowawczo-profilaktyczny
Szkoły  tworzą  spoó jną  całosócó  i  uwzględniają  wszystkie  wymagania  opisane  w  podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zaroó wno całej Szkoły, jak i kazżdego
nauczyciela.

§ 8. Do zadanó  Szkoły nalezży:

1) zapewnianie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunkoó w  pobytu  ucznioó w  w  szkole  oraz
zapewnianie bezpieczenó stwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) zorganizowanie systemu opiekunó czo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) kształtowanie  sórodowiska  wychowawczego,  umozż liwiającego  pełny  rozwoó j  umysłowy,
emocjonalny  i  fizyczny  ucznioó w  w  warunkach  poszanowania  ich  godnosóci  osobistej  oraz
wolnosóci sówiatopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programoó w nauczania, ktoó re zawierają podstawę programową kształcenia ogoó lnego
dla przedmiotoó w, objętych ramowym planem nauczania;

5) rozpoznawanie  mozż liwosóci  psychofizycznych  oraz  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych
i  edukacyjnych  ucznioó w  i  wykorzystywanie  wynikoó w  diagnoz  w  procesie  uczenia  
i nauczania;

6) organizowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom,  rodzicom  i  nauczycielom
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęcó  dydaktycznych   z  zachowaniem
zasad higieny psychicznej;

8) dostosowywanie  tresóci,  metod  i  organizacji  nauczania  do  mozż liwosóci  psychofizycznych
ucznioó w lub poszczegoó lnego ucznia;

9) wyposazżanie  szkoły  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt  umozż liwiający  realizację  zadanó
dydaktycznych, wychowawczych i opiekunó czych oraz zadanó  statutowych Szkoły;

11



10) organizacja  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  ucznioó w  niepełnosprawnych  oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach okresólonych w odrębnych przepisach;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodzicoó w;

12) umozż liwianie  uczniom  podtrzymywania  poczucia  tozżsamosóci  narodowej,  etnicznej,
językowej i religijnej;

13) zapewnienie,  w  miarę  posiadanych  sórodkoó w,  opieki  i  pomocy  materialnej  uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i zżyciowej;

14) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  szczegoó lnie  uzdolnionymi  poprzez  umozż liwianie
realizowania  indywidualnych  programoó w  nauczania  oraz  ukonó czenia  szkoły  w  skroó conym
czasie;

15) skuteczne nauczanie językoó w obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania ucznioó w;

16) przygotowanie ucznioó w do dokonania sówiadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez słuzżbę zdrowia; 

18) upowszechnianie  wsóroó d  ucznioó w  wiedzy  o  bezpieczenó stwie  oraz  kształtowanie
własóciwych postaw wobec zagrozżenó  i sytuacji nadzwyczajnych;

19) stworzenie warunkoó w do rozwoju zainteresowanó  i uzdolnienó  przez organizowanie zajęcó
pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  oraz  wykorzystywanie  roó zżnych  form  organizacyjnych
nauczania;

20) kształtowanie aktywnosóci społecznej i umiejętnosóci spędzania wolnego czasu;

21) rozwijanie  u  ucznioó w  dbałosóci  o  zdrowie  własne  i  innych  ludzi  oraz  umiejętnosóci
tworzenia sórodowiska sprzyjającego zdrowiu;

22) zapewnienie opieki uczniom dojezżdzżającym lub wymagających opieki ze względu na inne
okolicznosóci poprzez pomoc w zakwaterowaniu w internacie międzyszkolnym; 

23) wspoó łdziałanie  ze  sórodowiskiem  zewnętrznym  m.in.  policją,  stowarzyszeniami,  parafią,
rodzicami w celu kształtowania sórodowiska wychowawczego w szkole;

24) kształtowanie  i  rozwijanie  u  ucznioó w   postaw  sprzyjających  ich  dalszemu  rozwojowi
indywidualnemu  i  społecznemu,  takich,  jak  uczciwosócó,  wiarygodnosócó,  odpowiedzialnosócó,
wytrwałosócó,  poczucie  własnej  wartosóci,  szacunek  dla  innych  ludzi,  kultura  osobista,
kreatywnosócó,  przedsiębiorczosócó,  gotowosócó  do  uczestnictwa  w  kulturze,  podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;

25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a takzże
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

26) upowszechnianie  wsóroó d  młodziezży  wiedzy ekologicznej  oraz kształtowanie  własóciwych
postaw wobec problemoó w ochrony sórodowiska;

27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

28) stworzenie  warunkoó w  do  nabywania  przez  ucznioó w  umiejętnosóci  wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z roó zżnych zóroó deł,  z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z roó zżnych przedmiotoó w;
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29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania ucznioó w do własóciwego odbioru
i wykorzystywania medioó w;

30) ochrona ucznioó w przed tresóciami, ktoó re mogą stanowicó  zagrozżenie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczegoó lnosóci instalowanie programoó w filtrujących i ograniczających dostęp do
zasoboó w sieciowych w Internecie;

31) egzekwowanie  obowiązku  nauki  w  trybie  przepisoó w  o  postępowaniu  egzekucyjnym
w administracji;

32) dokumentowanie  procesu  dydaktycznego,  opiekunó czego  i  wychowawczego,  zgodnie  
z zasadami okresólonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji;

33) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a takzże
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

34) dostosowywanie kierunkoó w i tresóci kształcenia do wymaganó  rynku pracy;

35) kształtowanie  u  ucznioó w  postaw  przedsiębiorczosóci  sprzyjających  aktywnemu
uczestnictwu w zżyciu gospodarczym.

§ 9. Szkoła  oraz  poszczegoó lni  nauczyciele  podejmują  działania  mające  na  celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kazżdego ucznia,  stosownie do jego potrzeb
i mozż liwosóci.

§ 10.  Szkoła kładzie bardzo duzży  nacisk  na wspoó łpracę  ze  sórodowiskiem, systematycznie
diagnozuje  oczekiwania  wobec  Szkoły,  stwarza  mechanizmy  zapewniające  mozż liwosócó
realizacji tych oczekiwanó .

§ 11. Szkoła  diagnozuje  osiągnięcia  ucznioó w,  stopienó  zadowolenia  ucznioó w  i  rodzicoó w,
realizację zadanó  wykonywanych przez pracownikoó w szkoły i wyciąga wnioski z realizacji
celoó w i zadanó  Szkoły. 

§ 12. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy
administracyjno-obsługowi  we  wspoó łpracy  z  uczniami,  rodzicami,  poradnią
pedagogiczno-psychologiczną,  z  organizacjami  i  instytucjami  gospodarczymi,
społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placoó wkę.

DZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań Szkoły

Rozdział 1
Programy nauczania

§ 13. 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową  kształcenia  ogoó lnego  i  kształcenia  zawodowego  dla  poszczegoó lnych
zawodoó w zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczegoó lnych edukacji
przedmiotowych. 
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2. Program nauczania  dla  zajęcó  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  ogoó lnego
i  zawodowego   zwany  dalej  "programem  nauczania",  dopuszcza  do uzżytku  w danej  szkole
Dyrektor  Szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  na  wniosek  nauczyciela  lub
nauczycieli.

3. Nauczyciel mozże zaproponowacó  program nauczania opracowany samodzielnie lub we
wspoó łpracy  z  innymi  nauczycielami.  Nauczyciel  mozże  roó wniezż  zaproponowacó  program
opracowany  przez  innego  autora  (autoroó w)  lub  program  opracowany  przez  innego  autora
(autoroó w)  wraz  z dokonanymi  przez  siebie  modyfikacjami.  Wprowadzone  modyfikacje  do
programu nauczyciel  wyroó zżnia  innym kolorem czcionki  oraz dołącza pisemne uzasadnienie
wprowadzenia zmian.

4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogoó lnego i zawodowego musi
bycó  dostosowany  do  potrzeb  edukacyjnych  ucznioó w,  dla  ktoó rych  jest  przeznaczony
i uwzględniacó warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i mozż liwosóci ucznioó w.

5. Nauczyciel  lub  zespoó ł  nauczycieli  wybierając  lub  opracowując  autorski  program
obowiązani są uwzględniacó ponizższe zasady:

1) program nauczania ogoó lnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;

2) zachowanie  zgodnosóci  programu nauczania  z  tresóciami  nauczania  zawartymi  w podstawie
programowej;

3) uwzględnienie  w  całosóci  podstaw  programowych  edukacji  kształcenia  ogoó lnego  lub
odpowiednio zawodowego;

4) zachowanie poprawnosóci pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

6. Program nauczania ogoó lnego obejmuje jeden etap edukacyjny. 

7. Program nauczania ogoó lnego zawiera:

1) szczegoó łowe cele kształcenia i wychowania;

2) tresóci  zgodne  z  tresóciami  nauczania  zawartymi  w  podstawie  programowej  kształcenia
ogoó lnego;

3) sposoby  osiągania  celoó w  kształcenia  i  wychowania,  z  uwzględnieniem  mozż liwosóci
indywidualizacji pracy w zalezżnosóci od potrzeb i mozż liwosóci ucznioó w oraz warunkoó w w jakich
program będzie realizowany;

4) opis załozżonych osiągnięcó ucznia;

5) propozycje kryterioó w oceny i metod sprawdzania osiągnięcó ucznia.

8. Program  nauczania  dla  zawodu  mozże  bycó  dopuszczony  do  uzżytku  w danej  szkole,
jezżeli:

1) stanowi  zbioó r  celoó w  kształcenia  i  tresóci  nauczania  ustalonych  w  podstawie  programowej
kształcenia  w zawodach  w formie  efektoó w kształcenia  własóciwych  dla  zawodu,  w ktoó rym
kształci szkoła: efektoó w kształcenia wspoó lnych dla wszystkich zawodoó w, efektoó w kształcenia
wspoó lnych  dla  zawodoó w  w  ramach  obszaru  kształcenia  stanowiących  podbudowę  do
kształcenia  w  tym  zawodzie,  oraz  efektoó w  kształcenia  własóciwych  dla  kwalifikacji
wyodrębnionych w tym zawodzie;
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2) zawiera programy nauczania poszczegoó lnych obowiązkowych zajęcó  edukacyjnych z zakresu
kształcenia zawodowego ustalonych przez Dyrektora Szkoły w szkolnym planie  nauczania:
przedmiotoó w, modułoó w lub innych układoó w tresóci, obejmujące:

a) uszczegoó łowione efekty kształcenia, o ktoó rych mowa w ust. 1, ktoó re powinny bycó
osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryterioó w oceny i metod
sprawdzania tych osiągnięcó,

b) opis sposobu osiągnięcia uszczegoó łowionych efektoó w kształcenia, o ktoó rych mowa
w ust.  1,  z  uwzględnieniem  mozż liwosóci  indywidualizacji  pracy  w  zalezżnosóci  od  potrzeb
i mozż liwosóci ucznioó w,

c) opis  warunkoó w,  w  jakich  program  będzie  realizowany,  z  uwzględnieniem
warunkoó w realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach, okresólonej w rozporządzeniu,  o ktoó rym mowa w ust. 1;

3) uwzględnia  wyodrębnienie  kwalifikacji  w  zawodzie  zgodnie  z  klasyfikacją  zawodoó w
szkolnictwa zawodowego;

4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

9. Propozycje  programoó w,  ktoó re  będą  obowiązywały  w  kolejnym  roku  szkolnym
nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku
szkolnego  wraz  z  arkuszem  diagnostycznym  stanowiącym  załącznik  Nr  2  do  procedury,
o ktoó rej mowa w ust. 3.

10. Dyrektor Szkoły lub upowazżniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu
nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego
przez  nauczyciela/nauczycieli  programu.  W  przypadku  wątpliwosóci,  czy  przedstawiony
program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o ktoó rym mowa w ust. 9 pkt 1,
Dyrektor  Szkoły  mozże  zasięgnącó  opinii  o  programie  innego  nauczyciela  mianowanego  lub
dyplomowanego,  posiadającego  wykształcenie  wyzższe  i  kwalifikacje  wymagane  do
prowadzenia  zajęcó  edukacyjnych,  dla  ktoó rych  program  jest  przeznaczony,   doradcy
metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole. 

11. Opinia, o ktoó rej mowa w ust. 11 zawiera w szczegoó lnosóci ocenę zgodnosóci programu
z  podstawą  programową  kształcenia  ogoó lnego  lub  zawodowego  i  dostosowania  programu
do potrzeb edukacyjnych ucznioó w. 

12. Opinia o programie powinna bycó wydana w ciągu 14 dni, nie poó zóniej nizż  do 31 lipca.

13. Program nauczania do uzżytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia kazżdego roku szkolnego.
Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programoó w nauczania. Numeracja
programoó w wynika z rejestru programoó w w szkole i zawiera numer kolejny, pod ktoó rym został
zarejestrowany program w zestawie,  symboliczne oznaczenie  szkoły i  rok dopuszczenia  do
uzżytku.  np.  15/BS2/2017.  Dyrektor  Szkoły  ogłasza  szkolny  zestaw  programoó w  nauczania  
w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 wrzesónia kazżdego roku.

14. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po kazżdym roku pracy na jego
podstawie.  Ewaluacji  dokonują  autorzy  programu  lub  nauczyciele  wykorzystujący  go
w  procesie  dydaktycznym.  Wnioski  przedstawiane  są  na  posiedzeniach  zespołoó w
przedmiotowych w terminie do 30 czerwca kazżdego roku.
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15. Dyrektor  Szkoły  jest  odpowiedzialny  za  uwzględnienie  w  zestawie  programoó w
całosóci podstawy programowej.

16.  Program  nauczania  mozże  zawieracó  tresóci  wykraczające  poza  zakres  tresóci
kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, zże tresóci wykraczające poza
podstawę programową:

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia  trudnosóci,  formy
przekazu, własóciwego doboru pojęcó, nazw, terminoó w i sposobu ich wyjasóniania;

3) wraz z tresóciami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całosócó.

17. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
z  orzeczeniem   o  niepełnosprawnosóci,  programy  zajęcó  rewalidacyjno-  wychowawczych  dla
ucznioó w zagrozżonych niedostosowanie społecznym lub zagrozżonych niedostosowaniem, plany
pracy koó łek zainteresowanó  dopuszcza  Dyrektor Szkoły.

18. Nauczyciel mozże zdecydowacó o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału cówiczeniowego lub;

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałoó w, o ktoó rych mowa w pkt 1.

Rozdział 2
Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania 

do użytku w Szkole

§ 14. 1. Decyzję o  w  wykorzystywaniu  podręcznika  i  innych  materiałoó w  dydaktycznych
w procesie kształcenia podejmuje zespoó ł  nauczycieli prowadzących okresóloną edukację
w Szkole.

2. Propozycję  podręcznikoó w  lub  materiałoó w  edukacyjnych  do  prowadzenia  zajęcó
w  klasach  przedstawiają  dyrektorowi  szkoły,  w  terminie  do  dnia  zakonó czenia  zajęcó
dydaktyczno-wychowawczych,  zespoły  nauczycieli  utworzone odrębnie sposóroó d  nauczycieli
prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

3. Zespoły, o ktoó rych mowa w pkt. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęcó edukacyjnych;

2) jednego lub więcej podręcznikoó w lub materiałoó w edukacyjnych do nauczania obcego języka
nowozżytnego,  biorąc  pod  uwagę  poziomy  nauczania  języka  obcego  w  klasach,  w  grupach
oddziałowych, międzyoddziałowych lub między klasowych;

3) jednego lub więcej podręcznikoó w lub materiałoó w edukacyjnych do danych zajęcó  kształcenia
w zawodzie;

4) jednego  lub  więcej  podręcznikoó w  lub  materiałoó w  edukacyjnych  do  zaplanowanych  zajęcó
w  zakresie  niezbędnych  do  podtrzymania  poczucia  tozżsamosóci  narodowej,  etnicznej
i językowej.
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4. Dyrektor  Szkoły  na  podstawie  propozycji  zespołoó w  nauczycielskich,  uczących
poszczegoó lnych edukacji, a takzże w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie
podręcznika  lub  materiałoó w  dydaktycznych  oraz  materiałoó w  cówiczeniowych  ustala  po
zasięgnięciu  opinii  Rady Pedagogicznej  zestaw podręcznikoó w lub  materiałoó w edukacyjnych
obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata.

5. Dyrektor  Szkoły,  na  wniosek  nauczycieli  uczących  w poszczegoó lnych  klasach  mozże
dokonacó  zmiany  w  zestawie  podręcznikoó w  lub  materiałach  edukacyjnych,  jezżeli  nie  ma
mozż liwosóci zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, mozże dokonacó
zmiany materiałoó w cówiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.

7. Dyrektor  Szkoły,  na  wniosek  zespołoó w  nauczycielskich,  mozże  uzupełnicó  szkolny
zestaw  podręcznikoó w  lub  materiałoó w  edukacyjnych,  a  na  wniosek   zespołu  nauczycieli
uczących w oddziale uzupełnicó zestaw materiałoó w cówiczeniowych.

8. Dyrektor  Szkoły  podaje  corocznie  do  publicznej  wiadomosóci  w  terminie  do  dnia
zakonó czenia  zajęcó  dydaktycznych  zestaw  podręcznikoó w  lub  materiałoó w  edukacyjnych  oraz
wykaz  materiałoó w  cówiczeniowych,  obowiązujących  w  danym  roku  szkolnym.   Informacja
umieszczana jest na stronie http://www.zsp2krosno.pl/

Rozdział 3
Organizacja procesu wychowawczego

§ 15. 1. Proces  wychowawczy  prowadzony  jest  w  Szkole  zgodnie  z  programem
wychowawczo-profilaktycznym, wspoó lnym dla szkoó ł wchodzących w skład Zespołu Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie. 

2. Program  wychowawczo-profilaktyczny  opracowuje  zespoó ł  składający  się
z nauczycieli i specjalistoó w wskazanych przez Dyrektora Szkoły.

3. Program  wychowawczo-profilaktyczny  opracowuje  się  po  dokonanej  diagnozie
sytuacji  wychowawczej  w  Szkole,  zdiagnozowaniu  potrzeb  ucznioó w  i  rodzicoó w  
z uwzględnieniem dojrzałosóci psychofizycznej ucznioó w.

4. Program, o ktoó rym mowa w § 12ust. 2, Rada Rodzicoó w uchwala w terminie 30 dni  
od  rozpoczęcia  roku  szkolnego,  po  wczesóniejszym  uzyskaniu  porozumienia  z  Radą
Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o programie wychowawczo-
profilaktycznym wyrazżone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodzicoó w. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodzicoó w
nie  uzyska  porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  programu  Wychowawczego-
Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzoó r  pedagogiczny.  Program  ustalony  przez  Dyrektora  Szkoły  obowiązuje  do  czasu
uchwalenia programu przez Radę Rodzicoó w w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy  klas  na  kazżdy  rok  szkolny  opracowują  plany  pracy  wychowawczej,
z  uwzględnieniem  tresóci  programu  wychowawczo-profilaktycznego  i  przedstawią  je  do
zaopiniowania na zebraniach rodzicoó w. 
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7. Dyrektor  Szkoły  powierza  kazżdy  oddział  opiece  jednemu  nauczycielowi,  zwanemu
dalej  wychowawcą  klasy,  zasó  grupę  uczęszczającą  na  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy
opiekunowi kursu. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłosóci pracy wychowawczej przez
cały okres funkcjonowania klasy lub trwania kursu.

8. Dyrektor  Szkoły  mozże  podjącó  decyzję  o  zmianie  wychowawcy  w  danej  klasie  lub
opiekuna  kursu  na  własny  wniosek  w  oparciu  o  wyniki  prowadzonego  nadzoru
pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodzicoó w danej  klasy  lub
odpowiednio wszystkich uczestnikoó w kursu w następujących przypadkach:

1) razżącego zaniedbywania obowiązkoó w wychowawcy/opiekuna kursu;

2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki;

3) utraty zaufania wychowankoó w;

4) w innych szczegoó lnych przypadkach.

Rozdział 4
Organizacja działalności profilaktycznej w Szkole

§ 16. 1.Szkoła prowadzi szeroką działalnosócó z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizację zagadnienó  ujętych w Programie wychowawczo-profilaktycznym; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemoó w ucznioó w;

3) realizację  okresólonej  tematyki  na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy  we  wspoó łpracy
z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;

4) działania opiekunó cze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między roó wiesónikami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego zżywienia;

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

7) prowadzenie profilaktyki uzalezżnienó .

§ 17. 1.Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a) organizowanie  spotkanó  Dyrektora  Szkoły  z  nowo  przyjętymi  uczniami  i  ich
rodzicami,

b) rozmowy  indywidualne  wychowawcy z  uczniami  i  rodzicami  na  początku  roku
szkolnego  w  celu   rozpoznania  cech  osobowosóciowych  ucznia,  stanu  jego  zdrowia,
warunkoó w rodzinnych i materialnych,

c) organizację zajęcó lub wycieczek integracyjnych,

d) pomoc w adaptacji  ucznia w nowym sórodowisku organizowana przez pedagoga
szkolnego,

e) udzielanie niezbędnej - dorazónej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę
lub  dyrektora,
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f) wspoó łpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g) respektowanie zalecenó  lekarza specjalisty oraz orzeczenó  poradni psychologiczno-
pedagogicznej,

h)  organizowanie  w  porozumieniu  z  organem  prowadzanym  nauczania
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunkoó w rodzinnych
i losowych zgodnie z zasadami okresólonymi w Rozdziale 12 Dziale IV Statutu Szkoły;

3) nad uczniami szczegoó lnie uzdolnionymi poprzez:

a) umozż liwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki,
zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) dostosowanie  wymaganó  edukacyjnych,  metod,  form  pracy  i  tempa  pracy  do
mozż liwosóci i potrzeb ucznia,

d) rozwoó j  zdolnosóci  ucznia  w  ramach  koó łek  zainteresowanó  i  innych  zajęcó
pozalekcyjnych,

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursoó w,

f) indywidualizację procesu nauczania,

3) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozdział 5
Wewnątrzszkolny system doradztwa

§ 18. 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

2. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:

1) przygotowanie młodziezży do dalszego kształcenia lub zmiany zawodu lub ponownego wyboru
zawodu;

2) przygotowanie młodziezży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;

3) przygotowanie  młodziezży  do  radzenia  sobie  w  sytuacjach  trudnych  związanych
z bezrobociem, adaptacją do nowych warunkoó w pracy lub koniecznosócią przekwalifikowania
się;

4) wspomaganie rodzicoó w w planowaniu drogi zawodowej ich dzieci.

3. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:

1) zajęcó z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą;

2) zajęcó z przedsiębiorczosóci;

3) spotkanó  młodziezży z pracownikami urzędu pracy;

4) indywidualnych bądzó  grupowych spotkanó  z pedagogiem, doradcą zawodowym;
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5) spotkanó  z przedstawicielami wyzższych uczelni;

6) realizowania programoó w edukacyjnych, mających na celu uczycó  młodziezż  przedsiębiorczosóci
np.  w młodziezżowych  mini  przedsiębiorstwach  tworzonych  w szkole  we  wspoó łpracy
z międzynarodowymi fundacjami.

Rozdział 6
Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom

§ 19. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczenó stwo w czasie zajęcó  organizowanych przez
Szkołę, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadanó  zapisanych w § 70niniejszego Statutu;

2) pełnienie dyzżuroó w nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 21. Zasady organizacyjno-porządkowe,
harmonogram pełnienia dyzżuroó w ustala Dyrektor Szkoły. Dyzżur nauczycieli rozpoczyna się od
godziny 7.00  i trwa do zakonó czenia zajęcó    w szkole;

3) opracowanie  planu  lekcji,  ktoó ry  uwzględnia:  roó wnomierne  rozłozżenie  zajęcó  
w poszczegoó lnych dniach, roó zżnorodnosócó  zajęcó  w kazżdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne
jednostki zajęcó z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotoó w, ktoó rych program tego
wymaga; 

4) przestrzeganie  liczebnosóci  grup  uczniowskich  na  zajęciach  wychowania  fizycznego,
w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciązżanie ucznioó w pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) odpowiednie osówietlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczenó ;

7) oznakowanie ciągoó w komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

8) prowadzenie  zajęcó  z  wychowania  dla  bezpieczenó stwa,  wspoó łdziałanie  z  organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;

9) kontrolę obiektoó w budowlanych nalezżących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunkoó w korzystania z tych obiektoó w. Kontrolę obiektoó w dokonuje Dyrektor
Szkoły co najmniej raz w roku;

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

11) oznaczenie droó g ewakuacyjnych w sposoó b wyrazóny i trwały;

12) zabezpieczenie  szlakoó w  komunikacyjnych  wychodzących  poza  teren  szkoły   w  sposoó b
uniemozż liwiający bezposórednie wyjsócie na jezdnię;

13) ogrodzenie terenu szkoły;

14) zabezpieczenie otworoó w kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębienó ;

15) wyposazżenie schodoó w w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem  się  po  nich.  Otwartą  przestrzenó  pomiędzy  biegami  schodoó w  zabezpiecza  się
kratami;
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16) wyposazżenie pomieszczenó  szkoły, a w szczegoó lnosóci pokoju nauczycielskiego, pomieszczenó
nauczycieli  wychowania  fizycznego,  sekretariatu  i  pracowni  szkolnych
w  apteczki  zaopatrzone  w  niezbędne  sórodki  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  i  instrukcję
o zasadach udzielania tej pomocy;

17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunoó w nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
i wycieczkach poza teren placoó wki;

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

19) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatoó w chemicznych
zgromadzonych  w  szkole  osobom  prowadzącym  zajęcia  z  uzżyciem  tych  substancji
i preparatoó w;

20) zapewnienie  bezpiecznych  warunkoó w  prowadzenia  zajęcó  z  wychowania  fizycznego
poprzez  mocowanie  na  stałe  bramek  i  koszy  do  gry  oraz  innych  urządzenó ,  ktoó rych
przemieszczanie się mozże stanowicó zagrozżenie dla zdrowia cówiczących.

§ 20. Statutowe  cele  i  zadania  realizuje  Dyrektor  Szkoły,  nauczyciele  wraz  z  uczniami
w  procesie  działalnosóci  lekcyjnej,  pozalekcyjnej  i  pozaszkolnej,  we  wspoó łpracy  
z  rodzicami,  organem  prowadzącym  i  nadzorującym  oraz  instytucjami  społecznymi,
gospodarczymi   i kulturalnymi regionu.

§ 21. 1. Kazżdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystacó  z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia  swojego  dziecka,  a  w  przypadku  ucznioó w  pełnoletnich  sam  uczenó ,  
od następstw nieszczęsóliwych wypadkoó w.

2. Szkoła  pomaga  w  zawieraniu  w/w  ubezpieczenia,  przedstawiając  radzie  rodzicoó w
oferty  towarzystw  ubezpieczeniowych.  Decyzję  o  wyborze  ubezpieczyciela  podejmuje  Rada
Rodzicoó w.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor
Szkoły mozże podjącó  decyzję o sfinansowaniu kosztoó w ubezpieczenia ze sórodkoó w finansowych
Szkoły.

4. Obowiązkiem wszystkich  rodzicoó w  jest  wykupienie  ubezpieczenia  od  kosztoó w
leczenia i następstw od nieszczęsóliwych wypadkoó w podczas wyjazdoó w zagranicznych. Wymoó g
ten dotyczy takzże nauczycieli.

§ 22. Zasady  sprawowania  opieki  podczas  zajęcó  poza  terenem  szkoły  oraz  w  trakcie
wycieczek organizowanych przez nauczycieli okresóla regulamin wycieczek.

§ 23. Zasady pełnienia dyzżuroó w nauczycieli są następujące:

1) nauczyciele pełnią dyzżury wg wywieszonego grafiku;

2) dyzżury pełnione są od godz. 7.00 do zakonó czenia zajęcó i podczas przerw międzylekcyjnych;

3) dyzżur  musi  bycó  pełniony  aktywnie,  nauczyciele  dyzżurni  mają  obowiązek  zapobiegacó
niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach;

4) w razie nieobecnosóci nauczyciela dyzżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go
na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyzżuru;

5) w  razie  zaistnienia  wypadku  uczniowskiego,  nauczyciel,  ktoó ry  jest  jego  sówiadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zgłasza wypadek do Dyrektora Szkoły;
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6) Dyrektor powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodzicoó w;

§ 24. Szkoła  zapewnia  uczniom  bezpieczenó stwo  i  opiekę  na  zajęciach  obowiązkowych
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

§ 25. Szkoła  organizuje  zajęcia  zgodnie  z  ogoó lnymi  zasadami  bezpieczenó stwa  i  higieny;
zwracając  uwagę  na  stan  sprzętu  i  sórodkoó w  dydaktycznych,  osówietlenia,  warunki
higieniczno-sanitarne  w  miejscu  prowadzenia  zajęcó,  temperaturę  i  warunki
atmosferyczne.

§ 26. 1. Zasady  sprawowania  opieki  nad  uczniami  w  czasie  obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęcó są następujące:

1) z chwilą wejsócia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką
pracownikoó w pedagogicznych, a w szczegoó lnosóci nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2) pracownicy, o ktoó rych mowa wyzżej, są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczenó stwa ucznioó w na kazżdych zajęciach,

b) pełnienia dyzżuroó w na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
dyzżurowania,

c) wprowadzania  ucznioó w  do  sal  oraz  pracowni  i  przestrzegania  regulaminoó w
obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d) udzielania  pierwszej  pomocy  uczniom  poszkodowanym,  a  w  razie  potrzeby
wzywają pomoc medyczną,

e) zgłaszania  Dyrektorowi Szkoły  dostrzezżonych  zagrozżenó  dla  zdrowia
i bezpieczenó stwa ucznioó w oraz zaistniałych podczas zajęcó wypadkoó w;

3) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie
czynnosóci  organizacyjne  i  zapewniające  bezpieczenó stwo  zgodnie  z  regulaminem  sali
gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;

4) Szkoła,  zapewniając  uczniom  dostęp  do  Internetu  podejmuje  działania  zabezpieczające
ucznioó w przed dostępem do tresóci,  ktoó re  mogą  stanowicó  zagrozżenie dla ich prawidłowego
rozwoju,  w  szczegoó lnosóci  poprzez  zainstalowanie i  aktualizowanie  oprogramowania
zabezpieczającego.

2. Zasady  sprawowania  opieki  nad  uczniami  w  czasie  praktycznej  nauki  zawodu  
są następujące: 

1) w  czasie  praktycznej  nauki  zawodu  uczniowie  muszą,  przebywacó  pod  ciągłą  opieką
nauczyciela zawodu lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy do sprawowania opieki  nad
uczniami, ktoó rzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczenó stwo ucznioó w;

2) liczbę  ucznioó w  w  grupach  na  zajęciach  praktycznych  organizowanych  w  zakładach  pracy
ustala kierownik zakładu pracy z zachowaniem przepisoó w bhp,  przepisoó w w sprawie prac
wzbronionych oraz warunkoó w lokalowych i technicznych zakładu;

3) w  czasie  odbywania  zajęcó  praktycznych  w  zakładzie  pracy  uczniowie  są  zobowiązani
przestrzegacó obowiązującego w tym zakładzie regulaminu i porządku.
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Rozdział 7

Monitoring wizyjny

§ 27. 1. Budynek i  teren  szkolny  objęty  jest  nadzorem  kamer  CCTV,  w  celu  zapewnienia
bezpiecznych warunkoó w nauki, wychowania i opieki.

2. Budynek  szkolny  jest  oznaczony  tabliczkami  informacyjnymi  z  napisem  „obiekt
monitorowany”.

3. System monitoringu CCTV jest zgłoszony do Komendy Policji w Krosónie.

4. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrazżającymi bezpieczenó stwu
osoó b i mienia.

5. Zasady  wykorzystania  zapisoó w  monitoringu  dla  realizacji  zadanó  wychowawczych
szkoły: 

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrozżenó , jak: przemoc 
i  agresja roó wiesónicza,  kradziezże i  wymuszenia,  dewastacja mienia szkolnego,  przebywanie  
na terenie szkoły osoó b nieuprawnionych i inne;

2) system  monitoringu  mozże  bycó  wykorzystany  w  celu:  wyjasónienia  sytuacji  zagrazżających
zdrowiu i bezpieczenó stwu ucznioó w, ustalenia sprawcoó w zniszczenia lub uszkodzenia mienia
szkoły,  udowodnienia  zachowanó  nieregulaminowych  (łamanie  przepisoó w  Statutu
i regulaminoó w), ustaleniu sprawcoó w zachowanó  ryzykownych;

3) zapisy  z  systemu  monitoringu  szkolnego  wykorzystane  zostaną  w  szczegoó lnosóci  w  celu
wyeliminowania  przejawoó w  oraz  wyciągnięcia  konsekwencji  wobec  osoó b  winnych
nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowanó  na terenie szkoły;

4) udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły lub
upowazżniony przez Dyrektora inny pracownik Szkoły,  z  zastrzezżeniem, zże  o udostępnieniu
zapisu  instytucjom  zewnętrznym  tj.:  policja  i  sąd,  decyduje  kazżdorazowo Dyrektor  Szkoły
na pisemny wniosek instytucji.

DZIAŁ IV
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole
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§ 28. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały szczegoó łowo opisane
w § 26 Statutu Zespołu.

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole

§ 29. Formy  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  zostały  szczegoó łowo  opisane
w § 27Statutu Zespołu.

Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

§ 30. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu została szczegoó łowo opisane
w § 28 Statutu Zespołu.

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom

§ 31. Organizacja  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  została  szczegoó łowo  opisana
w § 29 Statutu Zespołu.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 32. Zadania  i  obowiązki  nauczycieli  i  specjalistoó w  w  zakresie  udzielania  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zostały opisane w § 30 Statutu Zespołu.

Rozdział 6
Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

§ 33. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania ucznioó w zostały opisane w § 31
Statutu Zespołu.
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Rozdział 7
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego

§ 34. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego zostały opisane w § 32 Statutu Zespołu.

Rozdział 8.
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§ 35. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego zostały opisane w § 33 Statutu Zespołu.

Rozdział 9.
Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

§ 36. Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego  zostały opisane w § 34 Statutu Zespołu.

Rozdział 10.
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym
niedostosowaniem społecznym

§ 37. Organizacja  nauczania,  wychowania  i  opieki  ucznioó w  niepełnosprawnych,
niedostosowanych  społecznie  i  zagrozżonych  niedostosowaniem  społecznym  zostały
szczegoó łowo opisane w  § 35 , § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43  Statutu
Zespołu.

Rozdział 11.
Nauczanie indywidualne

§ 38. Nauczanie indywidualne zostało opisane w § 44 Statutu Zespołu.

Rozdział 12.
Pomoc materialna uczniom – zgodnie z ustaleniami organu

prowadzącego

25



§ 39. Pomoc materialna uczniom została opisana w § 45, § 46, § 47, § 48 Statutu Zespołu.

DZIAŁ V
Organy  Szkoły i ich kompetencje

Rozdział 1.
Informacje ogólne

§ 40. Organami szkoły są:

1) Dyrektor  Szkoły  –  Dyrektor  Zespołu  Szkoó ł  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  im.  Ks.  Stanisława
Szpetnara w Krosónie;

2) Rada  Pedagogiczna  -  wspoó lna  dla  wszystkich  szkoó ł  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie;

3) Rada  Rodzicoó w  -  wspoó lna  dla  wszystkich  szkoó ł  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie;

4) Samorząd Uczniowski – wspoó lny dla wszystkich szkoó ł  wchodzących w skład Zespołu Szkoó ł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosónie;

§ 41. Kazżdy  z  wymienionych  organoó w  w  §  43  ust.  1  działa  zgodnie  z  ustawą  –  Prawo
osówiatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminoó w, uchwalonych
przez te organy. Regulaminy te nie mogą bycó sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 42. Biezżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczegoó lnych organoó w Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

§ 43. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkoó ł Ponadgimnazjalnych
Nr  2  im.  Ks.  Stanisława  Szpetnara  w  Krosónie   tworzy  się  następujące  stanowiska
kierownicze:

1) Wicedyrektor;

2) Głoó wny księgowy.

§ 59. Dla  stanowisk  kierowniczych  wymienionych  w  ust.  1  Dyrektor  Szkoły  opracowuje
szczegoó łowy przydział czynnosóci, uprawnienó  i odpowiedzialnosóci, zgodnie z potrzebami
i organizacją Szkoły.
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Rozdział 2.

Dyrektor Szkoły

§ 44. Zadania, kompetencje i obowiązki Dyrektora Szkoły zostały opisane w  § 52,
§ 53, § 54, § 55 i § 56 Statutu Zespołu.

Rozdział 3.
Rada Pedagogiczna

§ 45. Zadania, kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej zostały opisane w  § 57Statutu
Zespołu.

Rozdział 4.
Rada Rodziców

§ 46. Zadania Rady Rodzicoó w zostały opisane w § 58 Statutu Zespołu.

Rozdział 5.
Samorząd Uczniowski

§ 47. Zadania Samorządu Uczniowskiego zostały opisane w § 59 Statutu Zespołu.

Rozdział 6.
Zasady współpracy organów Szkoły

§ 48. Zasady wspoó łpracy organoó w szkoły zostały  opisane w § 60 i § 61 Statutu Zespołu.

Rozdział 7.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły

§ 49. Zasady rozstrzygania sporoó w pomiędzy organami szkoły zostały opisane w § 62, § 63,
§ 64 i § 65 Statutu Zespołu.

27



DZIAŁ VI
Organizacja nauczania

Rozdział 1.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§ 50. Działalnosócó  dydaktyczno-wychowawcza  została  opisana  w  § 66 Statutu
Zespołu.

Rozdział 2.
Organizacja praktycznej nauki zawodu

§ 51. 1.Praktyczna nauka  zawodu  jest  częsócią  kształcenia  i  wychowania,  ktoó ra  polega  na
przygotowaniu  ucznioó w  i  pracownikoó w  młodocianych  do  własóciwego  działania
w procesie produkcji lub usług w zawodach okresólonych w klasyfikacji zawodoó w.

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęcó praktycznych dla ucznioó w
i młodocianych pracownikoó w, ktoó re mogą odbywacó  się u pracodawcoó w, na zasadach dualnego
systemu kształcenia.

3. Praktyczna  nauka  zawodu  organizowana  jest  dla  ucznioó w  
i  młodocianych  pracownikoó w  w  celu  opanowania  przez  nich  umiejętnosóci  zawodowych
niezbędnych  do  podjęcia  pracy  w danym  zawodzie,  a  w  przypadku  zajęcó  praktycznych
odbywanych  u  pracodawcoó w  na  zasadach  dualnego  systemu  kształcenia  –  roó wniezż  w  celu
zastosowania i  pogłębienia wiedzy i  umiejętnosóci  zawodowych w rzeczywistych warunkach
pracy.

4. Zakres wiadomosóci i umiejętnosóci nabytych przez ucznioó w na zajęciach praktycznych
oraz wymiar godzin tych zajęcó okresóla plan i program nauczania dla danego zawodu.

5. Praktyczna nauka zawodu mozże bycó  organizowana u pracodawcoó w, w pracowniach
szkolnych i placoó wkach kształcenia praktycznego.

6. Praktyczna  nauka  zawodu  młodocianych  pracownikoó w  organizowana  jest  przez
pracodawcę, ktoó ry podpisał z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowę
taką są zobowiązani podpisacó rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

7. Praktyczna nauka zawodu ucznioó w jest organizowana przez Szkołę poprzez umowę
zawieraną pomiędzy uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) a pracodawcą.

8. Wszystkie  formy  praktycznej  nauki  zawodu organizowane są  w czasie  całego roku
szkolnego, w tym roó wniezż  w okresie ferii letnich.

9. Dobowy  wymiar  godzin  zajęcó  praktycznej  nauki  zawodu  ucznioó w  i  pracownikoó w
młodocianych w wieku do 16 lat nie mozże przekroczycó 6 godzin, a powyzżej 16 lat – 8 godzin.

§ 52. Młodziezż  realizująca praktyczną naukę zawodu ma prawo do:
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1) korzystania z urządzenó , sprzętu, narzędzi, materiałoó w i dokumentacji technicznej, niezbędnej
na stanowisku pracy;

2) otrzymania  odziezży  i  obuwia  roboczego,  sórodkoó w  ochrony  indywidualnej  oraz  sórodkoó w
higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) dostępu do urządzenó  higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczenó  socjalno-bytowych;

4) przerwy na posiłek;

5) nieodpłatnego korzystania z posiłkoó w profilaktycznych i napojoó w zgodnie z obowiązującymi
przepisami i mozż liwosóciami pracodawcy;

6) korzystania ze stołoó wek lub baroó w działających na terenie firmy;

7) korzystania z opieki  lekarskiej  i  usług zakładowej słuzżby zdrowia,  jezżeli  firma taką opiekę
zapewnia;

8) nagroó d w roó zżnej formie (jezżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają);

9)  konsultacji z kierownikiem szkolenia praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem;

10) korzystania  z  pomocy  dydaktycznych  (naukowych)  zgromadzonych  w  pracowniach
przedmiotowych w obecnosóci opiekuna pracowni;

11) zgłaszania kierownikowi szkolenia praktycznego wszystkich pozytywnych i negatywnych
uwag o organizacji i przebiegu zajęcó  praktycznych i praktyk u podmiotoó w przyjmujących na
praktyczną naukę zawodu;

12) zgłaszania  swoich  propozycji  co  do  sposobu  i  programu  realizacji  praktycznej  nauki
zawodu;

13) zgłaszania  uwag dotyczących realizacji  programoó w praktyk  nauczycielom przedmiotoó w
zawodowych i kierownikowi szkolenia praktycznego;

14) wzbogacania  pracowni  przedmiotoó w  zawodowych  w  pomoce  dydaktyczne  wykonane
przez siebie lub otrzymane od pracodawcoó w;

15) otrzymywania pochwał i nagroó d w roó zżnej formie i postaci przewidzianych w Statucie.

§ 53. 1.Młodziezż  realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek:

1) przestrzegacó  przepisoó w  zawartych  w  statucie  i  regulaminie  podmiotoó w  przyjmujących  na
praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne;

2) dochowacó tajemnicy słuzżbowej;

3) przestrzegacó przepisoó w bezpieczenó stwa i higieny pracy oraz przepisoó w przeciwpozżarowych;

4) zawiadamiacó  niezwłocznie  o  zagrozżeniach  pozżarowych  oraz  wypadkach  przy  pracy
instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy;

5) przeprowadzacó  bezpłatne  badania  lekarskie,  zgodnie  z  przepisami,  a  takzże  posiadacó
pracownicze ksiązżeczki zdrowia;

6) nosicó  odziezż  roboczą lub reprezentującą firmę, jezżeli wymagają tego obowiązujące przepisy
lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa;

7) dbacó o czystosócó osobistą i miejsca pracy;
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8) zachowywacó  się  w  miejscu  pracy  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  wspoó łzżycia
społecznego;

9) młodziezż  w  miejscu  praktycznej  nauki  zawodu  nie  ma  prawa  palicó  papierosoó w,  zazżywacó
narkotykoó w oraz spozżywacó alkoholu;

10) młodziezż  ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły.

2. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu. 

1) w  Szkole  organizacją  praktycznej  nauki  zawodu  zajmuje  się  kierownik  szkolenia
praktycznego;

2) dla  zapewnienia  prawidłowego  przebiegu  praktycznej  nauki  zawodu  kierownik  szkolenia
praktycznego wspoó łpracuje z przedstawicielami zakładoó w pracy, Radą Rodzicoó w, Samorządem
Uczniowskim,  rzecznikiem  praw  ucznia,  wychowawcami,  nauczycielami  przedmiotoó w
zawodowych, pedagogiem szkolnym;

3) młodziezż  oraz ich rodzice informowani są o koniecznosóci realizacji praktycznej nauki zawodu
(w  roó zżnych  formach)  z  okresólonym  wyprzedzeniem  czasowym  w  zalezżnosóci  od  formy
organizacji praktycznej nauki zawodu;

4) młodziezż  i  rodzice  mają  sócisó le  okresólony  termin,  do  ktoó rego  zgłaszają  propozycje  miejsc
odbywania praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje nieuwzględnienie propozycji);

5) w pierwszej kolejnosóci Szkoła kieruje do firm, z ktoó rymi wspoó łpracuje od lat lub, z  ktoó rymi
nawiązała wspoó łpracę, a po wyczerpaniu w/w mozż liwosóci wykorzystuje propozycje ucznioó w
oraz ich rodzicoó w;

6) uczniowie  prowadzą  okresóloną  przepisami  dokumentację  zajęcó  praktycznych  ktoó ra  jest
kontrolowana przez Szkołę oraz zakład szkolący;

7) przebieg  zajęcó  praktycznych  oraz  zachowanie  ucznioó w  jest  oceniane  w  formie  oceny
otrzymanej na pisómie od pracodawcoó w dwa razy w roku za I i II poó łrocze;

8) ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęcó  praktycznych  ustala  nauczyciel  praktycznej  nauki  zawodu,
instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego;

9) uczniowie  i  pracownicy  młodociani  są  zobowiązani  do  prowadzenia  dzienniczka  zajęcó
praktycznych opracowanego przez Szkołę;

10)wychowawcy klas obowiązani są wpisacó oceny z praktycznej nauki zawodu do dokumentacji
pedagogicznej i na sówiadectwo szkolne;

11) praktyka w firmach przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych osoó b;

12) Szkoła informuje poprzez kierownika szkolenia praktycznego o uchybieniach w realizacji
programu praktyk kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący i nadzorujący;

13) młodziezż  nie  ma  prawa  sama  zmienicó  miejsca  praktycznej  nauki  zawodu  ani  klasy
bez porozumienia z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego;

14) w przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownik
młodociany jest zobowiązany dostarczycó  do sekretariatu szkoły nową umowę w przeciągu  
14 dni pod rygorem skresólenia z listy ucznioó w;

15) w  przypadku  naruszenia  dyscypliny  pracy,  powodującej  przerwanie  praktycznej  nauki
zawodu  realizowanej  na  podstawie  umowy  między  szkołą  a  pracodawcą,  szkoła  nie
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gwarantuje nowego miejsca zajęcó  praktycznych. Uczenó  natychmiast zobowiązany jest znalezócó
we  własnym  zakresie  nowe  miejsce  zajęcó  praktycznych  pod  rygorem  skresólenia  z  listy
ucznioó w;

16) uczniowie,  pracownicy  młodociani  mają  obowiązek  zgłaszania  wszystkich  uwag
związanych z przebiegiem i organizacją praktycznej nauki zawodu:

a) opiekunom praktyk,

b) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu,

c) własócicielom firm,

d) kierownikowi szkolenia praktycznego,

e) wychowawcom,

f) pedagogowi szkolnemu;

17) za  nieprzestrzeganie przepisoó w  odnoszących  się  do  zajęcó  praktycznych  zawartych
w Statucie młodziezż  ponosi kary przewidziane w Statucie.

Rozdział 3
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

§ 54. Organizacja nauki religii/etyki i WDZŻ -u zostały opisane w § 68 i § 69 Statutu Zespołu.

Rozdział 4.
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć

§ 55. 1.Zasady zwalniania ucznioó w na zajęciach wychowania fizycznego:

1) W uzasadnionych  przypadkach  uczenó  mozże  bycó  zwolniony  na  czas  okresólony  z  zajęcó

wychowania fizycznego.

2) W  wyjątkowych  sytuacjach  mogą  zwolnicó  ucznia  z  uczestnictwa  w  zajęciach  

z wychowania fizycznego rodzice (prawni  opiekunowie) poprzez pisemne zwolnienie.

Łączna  długosócó  tego  typu  zwolnienó  nie  powinna  przekraczacó  dwoó ch  tygodni  

w poó łroczu.

3) Dłuzższe  zwolnienie  ucznia  z  zajęcó  wychowania  fizycznego  musi  bycó  poparte

odpowiednim zasówiadczeniem wystawionym przez lekarza.

4) Zasówiadczenie  lekarskie  wskazujące  na  koniecznosócó  zwolnienia  ucznia  z  zajęcó

wychowania  fizycznego  na  okres  nie  dłuzższy  nizż  jeden  miesiąc,  nalezży  przekazacó

nauczycielowi  wychowania  fizycznego,  ktoó ry  zobowiązany  jest  przechowywacó  je  do

konó ca danego roku szkolnego.
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5) Zasówiadczenie  lekarskie  wystawione  na  okres  dłuzższy  nizż  jeden  miesiąc,  jednak  nie

obejmujące  całego  poó łrocza,  nalezży  złozżycó  wraz  z  podaniem  w  sekretariacie  szkoły.  

W przypadku dostarczenia kolejnego / kolejnych zasówiadczenó  Dyrektor Szkoły wydaje

decyzję  o  zwolnieniu  ucznia  z  zajęcó  wychowania  fizycznego  na  podstawie  tych

wszystkich zasówiadczenó .

6) Zwolnienie mozże dotyczycó pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,

w  zalezżnosóci  od  wskazanó  lekarza  zawartych  w  zasówiadczeniu  o  ograniczonych

mozż liwosóciach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

7) O  zwolnienie  ucznia  z  zajęcó  wychowania  fizycznego  występują  rodzice  (prawni

opiekunowie). Składają podanie do Dyrektora Szkoły, do ktoó rego załączają zasówiadczenie

lekarskie. 

8) Podanie  nalezży  przedłozżycó  Dyrektorowi  niezwłocznie  po  uzyskaniu  zasówiadczenia  

od lekarza, jednak nie poó zóniej nizż :

1) w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego poó łrocza lub całego roku – do

30 wrzesónia,

2) w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego poó łrocza – do konó ca lutego.

W  przypadku  zdarzenó  losowych  i  zasówiadczenó  lekarskich  wystawianych  w ciągu  roku

szkolnego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  składają  podania  poza  ustalonymi  wyzżej

terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zasówiadczenia lekarskiego.

9) Zasówiadczenia wystawiane przez lekarza ze wsteczną datą będą respektowane od daty

wystawienia zasówiadczenia.

10) Zwolnienie  nie  dostarczone  w  terminie  będzie  wazżne  od  daty  jego  złozżenia  

w sekretariacie.

11) Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęcó  w terminie do 7 dni roboczych  

od daty wpływu podania.

12) W  przypadku  decyzji  odmownej  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  się  odwołacó  

za posórednictwem Dyrektora do Podkarpackiego Kuratora Osówiaty.

13) O zwolnieniu ucznia z zajęcó  poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz

wychowawca ucznia.  Fakt przyjęcia informacji  do wiadomosóci  potwierdzają podpisem

złozżonym na decyzji.

14) Jezżeli  uczenó  uzyskuje  zwolnienie  w  trakcie  roku  szkolnego,  a  jego  nieobecnosóci  na

lekcjach  nie  przekroczyły  połowy  wymaganego  czasu  i  są  podstawą  do  wystawienia

oceny, to woó wczas uczenó  podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.

15) W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęcó  wychowania  fizycznego  przez  całe  poó łrocze  

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/ zwolniona”
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16) Uczenó  zwolniony z zajęcó  wychowania fizycznego ma obowiązek bycó  obecnym na tych

zajęciach.  W  szczegoó lnych  przypadkach,  gdy  lekcje  te  są  pierwszymi  lub  ostatnimi

lekcjami  w  danym  dniu,  uczenó  mozże  bycó  zwolniony  z  tego  obowiązku  na  podstawie

pisemnego  osówiadczenia  rodzicoó w  (prawnych  opiekunoó w),  ktoó rego  tresócó  dotyczy

przejęcia  przez  nich  pełnej  odpowiedzialnosóci  za  ucznia  w  trakcie  trwania  zajęcó

wychowania fizycznego i po uzyskaniu zgody Dyrektora.

17) Uczenó  zwalniany  z  zajęcó  do  domu  ma  wpisywane  w  dzienniku  nieobecnosóci

usprawiedliwione.

18) Zawarte w zasówiadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem 

z wykonywania wybranej grupy cówiczenó , nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęcó

wychowania fizycznego. Takie zasówiadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania

fizycznego,  ktoó ry  zobowiązany jest  uwzględnicó  zalecenia lekarza w pracy z uczniem.  

Nie mozże to miecó wpływu na ocenę ucznia.

19) Z  niniejszą  procedurą  zapoznaje  ucznioó w  nauczyciel  wychowania  fizycznego  na

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a wychowawca klasy rodzicoó w (prawnych

opiekunoó w) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

2.  Dyrektor  Szkoły na  wniosek  rodzicoó w  ucznia  oraz  na  podstawie  opinii  poradni

psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej  oraz  na  podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego

nauczania  zwalania do konó ca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką

dysleksją rozwojową,  z afazją, z niepełnosprawnosóciami sprzęzżonymi lub z autyzmem z

nauki drugiego języka nowozżytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział 5.
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

§ 56. Zasady dokumentowania  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki  zostały  opisane
w § 83 Statutu Zespołu.
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DZIAŁ VII
Organizacja wychowania i opieki

Rozdział 1.
Szkolny  system  wychowania

§ 57. Szkolny system wychowania został opisany w§ 84 Statutu Zespołu.

Rozdział 2.
Współpraca z rodzicami

§ 58. Wspoó łpraca z rodzicami została opisane w § 92 Statutu Zespołu.

Rozdział 3.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

§ 59. 1. Szkoła wspoó łpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji
zadanó  dydaktycznych, wychowawczych i opiekunó czych.

2. Wspoó łpraca szkoły z poradnią polega na:

1) opiniowaniu  przez  radę  pedagogiczną  wniosku  do  poradni  psychologiczno-pedagogicznej
o zdiagnozowanie przyczyn trudnosóci w nauce;

2) rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  mozż liwosóci
psychofizycznych dzieci i młodziezży;

3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawcoó w i specjalistoó w pracujących z uczniem zalecenó
poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;

4) pomocy poradni  w udzielaniu i  organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz
opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programoó w edukacyjno-terapeutycznych;

5) realizowaniu  przez  poradnię  zadanó  profilaktycznych  oraz  wspierających  wychowawczą
i  edukacyjną  funkcję  szkoły,  w  tym  wspieraniu  nauczycieli  w  rozwiązywaniu  problemoó w
dydaktycznych i wychowawczych.
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Rozdział 4.
Wolontariat w szkole

§ 60. Wolontariat został opisany w § 85, § 86, § 87, § 88 , § 89, § 90, § 91  Statutu Zespołu.

Rozdział 5.
Baza szkoły

§ 61. Baza szkoły została opisana w § 101Statutu Zespołu.

DZIAŁ VIII
Organizacja zajęć w szkole

Rozdział 1.
Organizacja zajęć

§ 62. 1. Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają  się  w  szkole  w  pierwszym
powszednim  dniu  wrzesónia,  a  konó czą  się  w  pierwszy  piątek  po  20  czerwca.  Jezżeli
pierwszy dzienó  wrzesónia wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się 
w najblizższy poniedziałek po dniu  pierwszego wrzesónia.

2. Terminy  rozpoczynania  i  konó czenia  zajęcó  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw
sówiątecznych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich  okresólają  przepisy  w  sprawie  organizacji  roku
szkolnego.  

3. Okresy,  na  ktoó re  dzieli  się  rok  szkolny  opisane  są  w  rozdziale  Zasady
Wewnątrzszkolnego Oceniania

4. Dyrektor  Szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  Rady  Rodzicoó w  
i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i mozż liwosóci organizacyjne
Szkoły,  mozże,  w danym roku szkolnym, ustalicó  dodatkowe dni wolne od zajęcó  dydaktyczno-
wychowawczych w wymiarze 6 dni.

5. Dodatkowe dni wolne od zajęcó  dydaktyczno-wychowawczych, o ktoó rych mowa w ust.
4, mogą bycó ustalone: 

1) w  dni,  w  ktoó rych  w  szkole  odbywa  się  egzamin  maturalny  i  egzaminy  potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie;

2) w  dni  sówiąt  religijnych  niebędących  dniami  ustawowo  wolnymi  od  pracy,  okresólone  
w przepisach o stosunku panó stwa do poszczegoó lnych kosóciołoó w lub związkoó w wyznaniowych;
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3) w inne  dni, jezżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społecznosóci
lokalnej.

6. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 wrzesónia, informuje nauczycieli, ucznioó w oraz
ich  rodzicoó w  (prawnych  opiekunoó w)  o  ustalonych  w  danym  roku  szkolnym  dodatkowych
dniach wolnych od zajęcó dydaktyczno-wychowawczych, o ktoó rych mowa w ust. 4.

7. W szczegoó lnie uzasadnionych przypadkach, niezalezżnie od dodatkowych dni wolnych
od  zajęcó  dydaktyczno-wychowawczych  ustalonych  na  podstawie  ust.  4,  Dyrektor  Szkoły,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicoó w i Samorządu Uczniowskiego, mozże,
za  zgodą  organu  prowadzącego,  ustalicó  inne  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęcó  dydaktyczno-
wychowawczych.

8. W  przypadku  dni  wolnych  od  zajęcó,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.4  ,  Dyrektor  Szkoły
wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

9. W dniach wolnych od zajęcó, o ktoó rych mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia
opiekunó czo-wychowawcze.  Dyrektor Szkoły zawiadamia rodzicoó w / prawnych opiekunoó w o
mozż liwosóci udziału ucznioó w w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.

10. Dyrektor  Szkoły,  za  zgodą  organu  prowadzącego,  mozże  zawiesicó  zajęcia  na  czas
oznaczony, jezżeli:

1) temperatura  zewnętrzna  mierzona  o  godzinie  21:00  w  dwoó ch  kolejnych  dniach
poprzedzających zawieszenie zajęcó wynosi -15°C lub jest nizższa;

2) wystąpiły  na  danym  terenie  zdarzenia,  ktoó re  mogą  zagrozicó  zdrowiu  ucznioó w  np.  klęski
zżywiołowe, zagrozżenia epidemiologiczne, zagrozżenia atakami terrorystycznymi i inne.

11. Zajęcia, o ktoó rych mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez
Dyrektora terminie.

12. Szczegoó łową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okresóla  arkusz  organizacyjny  opracowany  przez  Dyrektora  Szkoły  na  podstawie  ramowych
planoó w nauczania oraz planu finansowego szkoły.  Arkusz organizacji  podlega zatwierdzeniu
przez organ prowadzący Szkołę. 

13.  Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy Szkoły  na następny rok
szkolny do 10 kwietnia kazżdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  
i zakładowych związkoó w zawodowych.

14.  W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczegoó lnosóci:

1) liczbę oddziałoó w poszczegoó lnych klas;

2) liczbę ucznioó w w poszczegoó lnych oddziałach;

3) liczbę pracownikoó w ogoó łem;

4) liczbę  nauczycieli  wraz  z  informacją  o  ich  kwalifikacjach  oraz  liczbie  godzi  zajęcó
prowadzonych przez poszczegoó lnych nauczycieli;

5) liczbę pracownikoó w administracji i obsługi oraz etatoó w przeliczeniowych;

6) ogoó lną liczbę godzin zajęcó edukacyjnych lub godzin finansowanych ze sórodkoó w przydzielonych
przez  organ  prowadzący  Szkołę,  w  tym  liczbę  godzin  zajęcó  realizowanych  
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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15.  Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  Szkoły  Dyrektor,  
z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy,  ustala  tygodniowy  rozkład zajęcó
okresólający organizację zajęcó edukacyjnych.

16.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

17.  Uczniowie  w  danym  roku  szkolnym  uczą  się  wszystkich  przedmiotoó w
obowiązkowych,  przewidzianych  planem  nauczania  i  programem  wybranym  z zestawu
programoó w dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do uzżytku szkolnego.

18.  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych
warunkoó w nauki  i  bezpieczenó stwa  z uwzględnieniem zasad okresólonych w rozporządzeniu  
w sprawie ramowych planoó w nauczania.

§ 63. Dyrektor  Szkoły  odpowiada  za  przestrzeganie  przepisoó w  dotyczących  liczby
ucznioó w  odbywających  zajęcia  w  salach  lekcyjnych.  Arkusz  organizacyjny  jest  tworzony  
z uwzględnieniem tych przepisoó w. 

Rozdział 2.
Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i między klasowej

§ 64. 1. Dyrektor  Szkoły  mozże  podjącó  decyzję  o  prowadzeniu  zajęcó  dydaktyczno-
wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub między klasowej.

2. Zajęcia,  o  ktoó rych mowa w ust.  1 mogą miecó  roó zżne formy -  w szczegoó lnosóci  mogą
dotyczycó   przeprowadzenia zajęcó  edukacyjnych z jednego przedmiotu j  lub mogą dotyczycó  
np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze. 

3. W  kazżdym  przypadku  organizacji  zajęcó  o  strukturze  między  klasowej  lub
międzyoddziałowej  Dyrektor  Szkoły  lub upowazżniony Wicedyrektor  powołują  koordynatora
zajęcó.

4. Zadaniem koordynatora jest w szczegoó lnosóci: 

1) opracowanie  szczegoó łowych zasad funkcjonowania  danej  formy  zajęcó  międzyoddziałowych
lub między klasowych w warunkach organizacyjnych Szkoły; 

2) biezżąca kontrola realizacji zajęcó;

3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęcó w ramach danej formy zajęcó;

4) wspoó łpraca  z  wychowawcami  klas  biorących  udział  w  zajęciach  międzyoddziałowych  lub
międzyklasowych;

5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dziennikoó w lekcyjnych.

5. W  przypadku wyjazdoó w  o  strukturze  międzyoddziałowej  lub  między  klasowej
koordynatorem jest kierownik wycieczki. 
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Rozdział 3.
Działalność innowacyjna w szkole

§ 65. 1. W szkole  mogą bycó wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną
są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu
poprawę jakosóci pracy szkoły i efektywnosócó kształcenia.

2. Innowacja mozże obejmowacó  wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja
mozże bycó wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3. Szkoła mozże wspoó łdziałacó  ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie
działalnosóci innowacyjnej.

4. Szczegoó łową organizację wprowadzania innowacji w szkole oraz wspoó łdziałania ze
stowarzyszeniami  lub  innymi  organizacjami  w  zakresie  działalnosóci  innowacyjnej  okresóla
Procedura działalności innowacyjnej w szkole.

§ 66. Organizacja  zajęcó  wyjazdowych  opisana  jest  w  zasadach  organizowania  wyjazdoó w
młodziezżowych.

Rozdział 4.
Praktyki studenckie

§ 67. Praktyki studenckie  zostały opisane w § 105 Statutu Zespołu.

Rozdział 5.
Biblioteka szkolna

§ 68. Biblioteka szkolna  została opisana w § 106i § 107Statutu Zespołu.

DZIAŁ  IX
Zespoły nauczycielskie
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Rozdział 1.
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

§ 69. Zespoły  nauczycielskie  i  zasady  ich  pracy  zostały  opisane  w  § 108,§ 109  i  § 110
Statutu Zespołu.

DZIAŁ X
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 1.
Zadania nauczycieli

§ 70. Zadania nauczycieli zostały opisane w § 111 Statutu Zespołu.
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Rozdział 2.
Zadania wychowawców klas

§ 71. Zadania wychowawcoó w klas zostały opisane w § 112 Statutu Zespołu.

Rozdział 3.
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

uczniom

§ 72. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczenó stwa uczniom zostały opisane w
§ 113 Statutu Zespołu.

Rozdział 4.
Pracownicy administracji i obsługi w Szkole

§ 73. Pracownicy administracji  i  obsługi  w szkole zostali  opisani  w  § 114 i § 115 Statutu
Zespołu.

Rozdział 5.
Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w Szkole

§ 74. Wicedyrektorzy  i  inne  stanowiska  kierownicze  w  szkole  zostały  opisane  w  § 116,
§ 117,  § 118, § 119, § 120 i§ 121 Statutu Zespołu.

DZIAŁ XI
Obowiązek nauki

Rozdział 1.
Informacje ogólne

§ 75. 1.Obowiązek nauki trwa od ukonó czenia szkoły podstawowej, nie dłuzżej jednak nizż  do
ukonó czenia 18 roku zżycia.
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§ 76. Niespełnianie  obowiązku  nauki  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisoó w  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 77. Przez  niespełnienie  obowiązku  nauki  rozumie  się  nieusprawiedliwioną  nieobecnosócó
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w szkole.

§ 78. Zgodnie z ustawą - Prawo osówiatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki
są obowiązani do:

1) dopełnienia czynnosóci związanych z zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi nauki
do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunkoó w umozż liwiających przygotowanie się do zajęcó.

Rozdział 2.
Zasady rekrutacji

§ 79. Zasady rekrutacji zostały opisane w § 126,  § 127, § 128 i  § 129 Statutu Zespołu.

DZIAŁ XII
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1.
Członek społeczności szkolnej

§ 80. 1. Członkiem  społecznosóci  Szkoły  staje  się  kazżdy,  kto  został  przyjęty  do  Szkoły
w okresólony przez zasady przyjmowania sposoó b. 

2. Wraz z zakonó czeniem nauki  lub pracy w Szkole traci  się  członkostwo społecznosóci
szkolnej. 

3. ZŻ adne prawa obowiązujące w szkole nie mogą bycó  sprzeczne z międzynarodowymi
prawami człowieka i dziecka.

4. Wszyscy  członkowie  społecznosóci  szkolnej  są  roó wni  wobec  prawa  bez  względu  na
roó zżnice  rasy,  płci,  religii,  poglądoó w  politycznych  czy  innych  przekonanó ,  narodowosóci,
pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

5. Traktowanie członkoó w:

1) nikt  nie  mozże  bycó  poddawany  okrutnemu,  nieludzkiemu,  upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu;
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2) zżaden  członek  społecznosóci  szkoły  nie  mozże  podlegacó  arbitralnej  i  bezprawnej  ingerencji
w sferę jego zżycia prywatnego;

3)  szerzenie nienawisóci  lub pogardy, wywoływanie wasóni  lub ponizżanie członka społecznosóci
Szkoły ze względu  na roó zżnice narodowosóci, rasy, wyznania jest zakazane i karane;

4) nikogo nie wolno zmuszacó do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnosóciach, obrzędach
religijnych lub nauce religii;

5) kazżdy bez względu na swoó j wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:

a) poszanowania godnosóci osobistej, dobrego imienia i własnosóci pozostałych osoó b,
b) przestrzegania  zasady  poszanowania  cudzej  godnosóci  w  kontaktach  z innymi

ludzómi,
c) zachowania tajemnicy dotyczącej wazżnych spraw osobistych i rodzinnych,

6) zabronione  są  wszelkie  działania  agresywne  skierowane  do  innej  osoby  oraz  uzżywanie
wulgarnych słoó w, zwrotoó w i gestoó w.

7) nikt  nie  ma  prawa  do  wykorzystania  swej  przewagi:  wieku,  funkcji,  siły  fizycznej  lub
psychicznej do naruszania godnosóci i praw innego człowieka.

6. Wszyscy  członkowie  społecznosóci  szkolnej  odpowiadają  za  dobra  materialne
zgromadzone w Szkole. 

7. Uczenó  i jego rodzice odpowiadają materialnie za sówiadomie wyrządzone przez ucznia
szkody.

8. Wszyscy  uczniowie  naszej  Szkoły  mają  obowiązek  troszczycó  się  o  honor  Szkoły  
i kultywowacó jej tradycje.

Rozdział 2.
Szczegółowy opis praw i obowiązków członków społeczności

szkolnej

§ 81. Szczegoó łowy opis praw i obowiązkoó w członkoó w społecznosóci szkolnej zostały opisane
w § 131,  § 132, § 133 i  § 134 Statutu Zespołu.

Rozdział 3.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

§ 82. Zasady  korzystania  z  telefonoó w  komoó rkowych  i  innych  urządzenó  na  terenie  szkoły
zostały opisane w § 135 Statutu Zespołu.
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Rozdział 4.
Nagrody i kary

§ 83. Nagrody i kary zostały opisane w § 136 Statutu Zespołu.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady wnioskowania o przeniesienie ucznia

do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów

§ 84. Szczegoó łowe  zasady  wnioskowania  o  przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  lub
skresólenia z listy ucznioó w zostały opisane w § 137 Statutu Zespołu.

Rozdział 6.
Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do

innej szkoły  lub skreślenia z listy uczniów

§ 85. Procedura  postępowania  w  przypadku  karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły  lub
skresólenia z listy ucznioó w została opisana w § 138 Statutu Zespołu.

DZIAŁ XIII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Rozdział 1.
Informacje ogólne

§ 86. 1.Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie  osiągnięcó  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  odbywa  się  w  ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie  osiągnięcó  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli
poziomu i postępoó w w opanowaniu przez ucznia wiadomosóci i umiejętnosóci w stosunku do:

1) wymaganó  okresólonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogoó lnego  oraz  wymaganó
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programoó w nauczania;
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2) wymaganó  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programoó w  nauczania  
–w przypadku dodatkowych zajęcó edukacyjnych. 

4. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę  oddziału,
nauczycieli  oraz  ucznioó w  danego  oddziału  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad
wspoó łzżycia  społecznego i  norm  etycznych oraz obowiązkoó w ucznia  okresólonych  w Statucie
Szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie  ucznia   o  poziomie  jego  osiągnięcó  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu  oraz
o postępach w tym zakresie;

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

3) udzielanie uczniowi wskazoó wek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępoó w w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie biezżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach  i  trudnosóciach  w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczegoó lnych uzdolnieniach ucznia;

7) umozż liwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymaganó  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania
poszczegoó lnych   sóroó drocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych  zajęcó edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymaganó  wobec
ucznioó w objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2) ustalanie kryterioó w zachowania;

3) ustalanie  ocen biezżących i  ustalanie  sóroó drocznych  ocen klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
oraz  dodatkowych  zajęcó  edukacyjnych  oraz  sóroó drocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,
według skali i w  formach  przyjętych w szkole;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęcó edukacyjnych
oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  według  skali,  o  ktoó rej  mowa  
w § 89;

5) przeprowadzanie egzaminoó w klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie  warunkoó w  i  trybu  uzyskania  wyzższej  nizż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęcó  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania;

7) ustalanie  warunkoó w i  sposobu  przekazywania  rodzicom (prawnym  opiekunom) informacji
o postępach i  trudnosóciach ucznia  w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji  oceniania
i pisemnych prac ucznioó w;

7. Ocena  jest  informacją,  w  jakim  stopniu  uczenó  spełnił  wymagania  programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 
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8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 87. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada jawnosóci ocen zaroó wno dla ucznia jak jego rodzicoó w (opiekunoó w prawnych);

2) zasada  częstotliwosóci  i  rytmicznosóci  –  uczenó  oceniany  jest  na  biezżąco  i  rytmicznie.  Ocena
konó cowa nie jest sórednią ocen cząstkowych;

3) zasada  jawnosóci  kryterioó w  –  uczenó  i  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  znają  kryteria
oceniania, zakres materiału z kazżdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4) zasada roó zżnorodnosóci wynikająca ze specyfiki kazżdego przedmiotu;

5) zasada  roó zżnicowania  wymaganó  –  zadania  stawiane  uczniom  powinny  miecó  zroó zżnicowany
poziom trudnosóci i dawacó mozż liwosócó uzyskania wszystkich ocen;

6) zasada otwartosóci – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji;

7)  w oparciu o okresową ewaluację.

Rozdział 2.
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

§ 88. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania ucznioó w zostały opisane w  § 141  Statutu
Zespołu.

Rozdział 3.
Rodzaje ocen szkolnych

§ 89. Rodzaje ocen szkolnych zostały opisane w § 142 Statutu Zespołu.

Rozdział 4.
Jawność ocen

§ 90. Jawnosócó ocen została opisana w § 143 Statutu Zespołu.

Rozdział 5.
Uzasadnianie ocen

§ 91. Uzasadnianie ocen zostało opisane w § 144 i  § 145 Statutu Zespołu.
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Rozdział 6.
Ocenianie z zajęć edukacyjnych

§ 92. Ocenianie z zajęcó edukacyjnych zostało opisane w § 146 Statutu Zespołu.

Rozdział 7.
Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 93. Klasyfikacja  sóroó droczna  i  roczna  zostały  opisane  w  § 147,   § 148,  § 149,  § 150
i  § 151Statutu Zespołu.
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Rozdział 8.
Ocenianie zachowania

§ 94. Ocenianie zachowania zostało opisane w § 152 Statutu Zespołu.

Rozdział 9.
Kryteria ocen z zachowania

§ 95. Kryteria ocen z zachowania zostały opisane w § 153 Statutu Zespołu.

Rozdział 10.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

z zajęć edukacyjnych

§ 96. Tryb  i  warunki uzyskania  wyzższej  nizż  przewidywana  rocznej  oceny  z  zajęcó
edukacyjnych zostały opisane w § 154 Statutu Zespołu.

Rozdział 11.
Egzamin klasyfikacyjny

§ 97. Egzamin klasyfikacyjny został opisany w § 155 Statutu Zespołu.

Rozdział 12.
Egzamin poprawkowy

§ 98. Egzamin poprawkowy został opisany w § 156 Statutu Zespołu.

Rozdział 13.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§ 99. Sprawdzian wiadomosóci i umiejętnosóci w trybie odwoławczym został opisany w § 157
statutu Zespołu.
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Rozdział 14.
Promowanie i ukończenie szkoły

§ 100. Promowanie i ukonó czenie szkoły zostało opisane w § 158 Statutu Zespołu.

Rozdział 15.
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

§ 101. SÓwiadectwa szkolne i inne druki szkolne zostały opisane w § 159 Statutu Zespołu.

DZIAŁ XIV
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Rozdział 1.
Informacje ogólne

§ 102. Warunki  bezpiecznego pobytu  ucznioó w w szkole  zostały  opisane  w  § 160 Statutu
Zespołu.  

Rozdział 2.
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

§ 103. Procedury postępowania w przypadku zagrozżenia zostały opisany w  § 161 Statutu
Zespołu.

Rozdział 3.
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów

§ 104. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczenó stwa ucznioó w zostały opisany w § 162
Statutu Zespołu.

DZIAŁ XV
Ceremoniał szkolny
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§ 105. Ceremoniał szkolny został opisany w § 163 Statutu Zespołu.

DZIAŁ XVI
Postanowienia końcowe

§ 106. 1. Szkoła uzżywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy  okresólające  działalnosócó  organoó w  Szkoły,  jak  tezż  wynikające  z celoó w
i  zadanó ,  nie  mogą  bycó  sprzeczne  z  zapisami  niniejszego  Statutu,  jak  roó wniezż  z  przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie osówiaty.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady  prowadzenia przez  szkołę  gospodarki  finansowej  i  materiałowej  okresólają
odrębne przepisy.

§ 107. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą bycó z inicjatywy: 

1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

2)  organu sprawującego nadzoó r pedagogiczny;

3)  Rady Rodzicoó w;

4)  organu prowadzącego szkołę;

5)  oraz co najmniej 1/3 członkoó w Rady Pedagogicznej.

2.   Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły.

§ 108. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania dorazónych decyzji w sprawach nie
ujętych w Statucie.

49


	Spis treści:

