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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 

1. Technikum, zwane dalej „Szkołą” jest publiczną Szkołą Ponadpodstawową dla absolwentów 

gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych. 

2. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2  

w Grodzisku Mazowieckim, zwanego dalej „Zespołem”. Zespół zlokalizowany jest w budynku 

położonym przy ulicy Kilińskiego 8c. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2  

w Grodzisku Mazowieckim. 

4. Siedziba szkoły znajduje się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego 8c. 

5. Nauka w szkole trwa pięć lat dla absolwentów szkoły podstawowej oraz cztery lata dla absolwentów 

gimnazjum. Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

6. Szkoła prowadzi oddziały jedno lub wielozawodowe dla uczniów pięcioletniego technikum  

 od roku szkolnego 2019/2020 w następujących zawodach: 

1) technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy  311513) w kwalifikacjach: 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych i MOT.06. 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

2) technik informatyk  (symbol cyfrowy  351203) w kwalifikacjach: INF.02. Administracja i 

eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych i INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych, 

3) technik logistyk (symbol cyfrowy  333107) w kwalifikacjach SPL.01. Obsługa magazynów 

i SPL.04. Obsługa transportu, 

4) technik reklamy (symbol cyfrowy  333907) w kwalifikacjach: PGF.07. Wykonanie 

przekazu reklamowego i PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową. 

7. Szkoła prowadzi oddziały jedno lub wielozawodowe dla uczniów czteroletniego technikum  

w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w następujących zawodach: 

1) technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy  311513) w kwalifikacjach: 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych i MOT.06. 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

2) technik informatyk  (symbol cyfrowy  351203) w kwalifikacjach: INF.02. Administracja i 

eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych i INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych, 
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3) technik logistyk (symbol cyfrowy  333107) w kwalifikacjach SPL.01. Obsługa 

magazynów i SPL.04. Obsługa transportu, 

4) technik reklamy (symbol cyfrowy  333907) w kwalifikacjach: PGF.07. Wykonanie 

przekazu reklamowego i PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową. 

8. Szkoła prowadzi oddziały jedno lub wielozawodowe dla uczniów czteroletniego technikum  

w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w następujących zawodach: 

1) technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy  311513) w kwalifikacjach MG.18. 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i MG.43. 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

2) technik informatyk  (symbol cyfrowy  351203) w kwalifikacjach EE.08. Montaż i 

eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci i EE.09. 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych, 

3) technik logistyk (symbol cyfrowy  333107) w kwalifikacjach AU.22. Obsługa magazynów 

i AU.32. Obsługa transportu, 

4) technik organizacji reklamy (symbol cyfrowy  333906) w kwalifikacjach AU.29. 

Sprzedaż produktów i usług reklamowych i AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii 

reklamowej. 

9.  Uchylony  

10. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym 

zawodzie oraz uprawnia po zdaniu egzaminów maturalnych do kontynuowania kształcenia  

w szkole wyższej.  

11. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie jest zdanie 

egzaminów zewnętrznych  ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na podstawie 

odrębnych przepisów (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 

28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  Dz. U. z 

2019 r. poz. 1707). 

12. Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości jest zdanie egzaminów maturalnych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz.U.z2016r. poz. 2223, ze zm.).  

13. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Grodziski z siedzibą przy ulicy Daleka 11a, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki. 

14. Organ prowadzący finansuje statutowa działalność Technikum. 

15. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty 
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§ 2. 

1. Proces dydaktyczny w Technikum odbywa się w o parciu o rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej dotyczące: ramowych planach nauczania, podstaw programowych kształcenia ogólnego 

i zawodowego . 

2. Technikum może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3. 

1. W pięcioletnim Technikum są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum do 

wygaszenia, tj. do roku szkolnego 2023/2024. 

2. Od roku szkolnego 2020/2021 nie prowadzi się naboru do pierwszej klasy czteroletniego Technikum 

3. Uczniowie uczęszczający do czteroletniego Technikum w przypadku nie uzyskania promocji do klasy 

programowo wyższej stają się uczniami pięcioletniego Technikum: 

1) uczeń klasy I czteroletniego Technikum, który w roku szkolnym 2019/2020 nie uzyska promocji 

do klasy II, może  stać się uczniem klasy I pięcioletniego technikum;  

2) uczeń klasy II czteroletniego Technikum, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał 

promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy  

II pięcioletniego technikum; 

3) uczeń klasy III czteroletniego Technikum, który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał 

promocji do klasy IV, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy  

III pięcioletniego technikum; 

4) uczeń klasy IV czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej 

szkoły z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum.  

4. Jeżeli uczeń klasy II, III lub IV  dotychczasowego czteroletniego Technikum, uczył się jako 

przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w oddziale pięcioletniego Technikum, której uczniem się staje, a rozkład zajęć 

edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia  

z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim Technikum, uczeń 

jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale pięcioletniego Technikum, której 

uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo; 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się  

w dotychczasowym czteroletnim Technikum, albo; 

3) uczęszczać do oddziału w innym pięcioletnim Technikum na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim Technikum. 

5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego albo który uczęszcza do 

oddziału w innym pięcioletnim Technikum, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 



Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim 
 

6 
 

6. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego czteroletniego 

Technikum. 

7. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowego 

czteroletniego Technikum, opatrzone pieczęcią pięcioletniego Technikum. 

8. W klasach czteroletniego Technikum prowadzonych w pięcioletnim Technikum, do czasu 

zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego 

technikum określoną w innych przepisach. 

9. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy prawo oświatowe stosuje się w klasach dotychczasowego czteroletniego Technikum 

prowadzonych w pięcioletnim Technikum do czasu zakończenia kształcenia. 

10. Uczniowie klas dotychczasowego czteroletniego Technikum prowadzonych w pięcioletnim 

Technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie  

z dotychczasowymi przepisami. 

11. Inne postanowienia dotyczące czteroletniego Technikum są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa, Statutem Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz 

Statutem Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.  

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły. 
 

§ 4. 

1. Celem Szkoły jest wychowywanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia 

w społeczeństwie, a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji  

i ochrony zdrowia. 

2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła: 

1) wspomaga pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-

wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów danego zawodu; 

3) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi. 
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3. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się, do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu pełni osobowości uczniów, wyrabianiu poczucia 

odpowiedzialności, patriotyzmu oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego. 

5. Szkoła wzbogaca, rozwija i uzupełnia umiejętności wyniesione z poprzednich etapów nauczania. 

6. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności. 

7. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach regulujących prawo oświatowe oraz  

w przepisach wydanych na ich podstawie. 

8. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania organizując proces dydaktyczny i wychowawczy w ramach 

opracowanych szkolnych planów nauczania, programu profilaktyczno-wychowawczego, 

uwzględniających wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzeniu pozytywnie 

oddziałującego środowiska wychowawczego. 

9. Szkoła prowadzi działania edukacyjne w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

10. Zorganizowany w Szkole system doradztwa zawodowego ma na celu w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia, 

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów 

rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień  

i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz programów edukacyjnych 

Unii Europejskiej. 

11. Działania edukacyjne w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zawarte są  

w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

12. Szczegółowe postanowienia dotyczące doradztwa zawodowego zawarte są w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 Lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 

2019r. poz. 325 z późn. zm.) 

 

§ 5. 

1. W Technikum organizuje się naukę religii lub etyki, do wyboru przez uczniów. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach religii lub etyki jest pisemne wyrażenie woli, które może być  

odwołane w każdym czasie.  
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3. Zasady organizacji zajęć z religii i etyki regulują odrębne przepisy - rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 

753 oraz z 2014 r. poz. 478, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz. U. z 2017 poz. 1147). 

 

§ 6. 

1. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas I, II i III. 

2. Zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie” są zajęciami dodatkowymi, a udział w nich jest 

nieobowiązkowy. 

3. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, jeżeli 

rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie rezygnację z zajęć Dyrektorowi Zespołu, do czego ma 

prawo. 

4. Dla uczniów nie uczestniczących w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” szkoła organizuje 

zajęcia opiekuńcze. 

5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 
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§ 7. 

W Technikum mogą być prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w zależności 

od posiadanych środków finansowych i uwarunkowań lokalowych. 

 

§8. 

1. W Technikum zadania w zakresie wolontariatu są realizowane przez: „Koło Wolontariatu Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”. Działania koła, umożliwiają uczniom wybór i opiniowanie 

ofert oraz dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub 

otoczeniu Szkoły. 

2.  Koło wolontariatu Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2” działa w ramach Zespołu. 

 

§ 9. 

Technikum współpracuje z organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej zgodnie z bieżącymi 

potrzebami. 

 

§ 10. 

1. Celem Technikum jest zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w Szkole zgodnie  

z zasadami p. poż. i BHP podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych poprzez: 

1) odpowiedzialność poszczególnych nauczycieli prowadzących zajęcia,  

2) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z corocznie ustalonym harmonogramem, 

3) uczeń, który w czasie zajęć edukacyjnych zachorował lub jego stan zdrowia budzi niepokój 

nauczyciela, wychowawcy lub uległ wypadkowi w Szkole musi zostać odebrany ze szkoły po 

udzieleniu pomocy medycznej przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza pogotowia przez 

rodziców, prawnych opiekunów lub osobę pełnoletnią wskazaną przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. W przypadku kiedy uczeń niepełnoletni zostaje zabrany do szpitala przez 

pogotowie opiekę nad nim w drodze i na miejscu do momentu przybycia rodziców, prawnego 

opiekuna sprawuje wychowawca lub wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel. 

4) budynek, teren wokół Szkoły, a także boisko szkolne, są objęte nadzorem kamer video, 

5) współpracę z policją, strażą miejską i sądem, 

6) szeroko zakrojoną informację prowadzoną przez samorząd szkolny i koordynatora ds. 

bezpieczeństwa, 

7) w każdej pracowni umieszczony jest regulamin pracowni. 

2. W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza Szkołą opiekę nad uczniami sprawują kierownik 

wycieczki i opiekunowie, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. Szczególną opiekę nad uczniami wymagającymi stałej i doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, 

zdrowotnych osobowościowych lub innych losowych, Dyrektor Zespołu może powierzyć 

pedagogowi szkolnemu lub wychowawcom klas. 

4. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów zawarte są  

w odrębnym dokumencie – „Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Technicznych i 

Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim”. 

5. Nauczyciele na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego mają obowiązek zapoznać uczniów  

z regulaminami klasopracowni, przepisami BHP i udokumentować ten fakt odpowiednim wpisem 

w dokumentacji. 

6. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji i obsługi  zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania zasad zawartych w instrukcjach i regulaminach. 

 

Rozdział 3 

Organy Technikum. 
 

§ 11. 

1. Organami Technikum są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 

3) Samorząd Uczniowski Zespołu; 

4) Rada Rodziców Zespołu. 

2. Wymienione organy Technikum współpracują ze sobą na zasadach: 

1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania; 

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji; 

3) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach; 

4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych w granicach kompetencji określonych przepisami. 

3. Działania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego nie mogą 

być sprzeczne z przepisami prawa, ze Statutem Szkoły oraz Statutem Zespołu. 

 

§ 12. 

Technikum kieruje Dyrektor Zespołu, którego obowiązki i uprawnienia wymienione są w Statucie 

Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 oraz innych przepisach prawa. 

 

§ 13. 



Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim 
 

11 
 

1. Rada Pedagogiczna Technikum wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2 i jest jej integralną częścią. 

2. Zadania i obowiązki Rady Pedagogicznej Technikum są tożsame z zadaniami  

i obowiązkami Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 wymienionymi 

w Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 14. 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który wchodzi w skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 i jest jego integralną częścią. 

2. Wszystkie postanowienia dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie 

Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 15. 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która należy do Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2. 

2. Wszystkie postanowienia dotyczące działalności Rady Rodziców zawarte są w Statucie Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 16. 

1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji określonych przepisami prawa. 

2. Organy Szkoły są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach konfliktowych  

w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz Szkoły. 

3. Spory pomiędzy organami rozstrzyga na ich wniosek Dyrektor Zespołu, a w przypadku gdy stroną 

sporu jest Dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami prawa. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy  Technikum 
 

§ 17. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte w odpowiednich rozporządzeniach 

Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu na podstawie szkolnych planów 

nauczania. 
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3. Dokumentacja pracy szkoły jest prowadzona w formie papierowej i elektronicznej. Z tytułu 

udostępniania rodzicom lub prawnym opiekunom gromadzonym przez publiczne Szkoły w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców lub 

prawnych opiekunów opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zawarte są w Regulaminie Dziennika 

Elektronicznego. 

 

§ 18. 

1. Podstawową jednostką organizacyjna Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego 

zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów  w oddziale jest zgodna z zasadami organizacji w danym roku szkolnym określoną  

przez Starostę Powiatu Grodziskiego (zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym Zespołu). 

3. Kształcenie w Technikum odbywa się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

4. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

§ 19. 

1. Niektóre zajęcia np.: specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, religii, wychowania 

fizycznego, etyki oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków 

finansowych za zgodą Dyrektora Zespołu. 

 

§ 20. 

1. W ramach kształcenia uczeń realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone  

w szkolnym planie nauczania. 

2. Każdy uczeń Technikum musi posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

3. Zajęcia zawodowe teoretyczne odbywają się w szkole w systemie klasowo-lekcyjnym w budynkach 

należących do Zespołu. 

4. Zajęcia zawodowe praktyczne dla zawodu: 
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1) technik pojazdów samochodowych odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, oraz pracowniach szkolnych; 

2) technik informatyk odbywają się w pracowniach  szkolnych znajdujących się w budynkach 

Zespołu; 

3) technik logistyk w pracowniach szkolnych znajdujących się w budynkach Zespołu oraz firmach 

zewnętrznych na podstawie podpisanych umów;  

4) technik organizacji reklamy odbywają się w pracowniach szkolnych znajdujących się w 

budynkach Zespołu.  

5. Zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w wymiarze godzin zgodnym z wytycznymi zawartymi  

w przepisach prawa i w ramowych planach nauczania. 

6. Praktyka zawodowa odbywa się w firmach zewnętrznych na podstawie podpisanych umów. 

7. Za organizację i przebieg zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poza Zespołem odpowiedzialny 

jest kierownik szkolenia praktycznego oraz inne osoby wskazane przez Dyrektora Zespołu. 

Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę 

zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2, określa „Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2”. 

 

§ 21. 

1.Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada i utrzymuje w należytym stanie: 

1) klasopracownie z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę Zespołu; 

3) salę gimnastyczną, siłownię, boisko; 

4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

5) szatnie; 

6) gabinet profilaktyki prozdrowotnej; 

7) inne pomieszczenia niezbędne do realizacji celów statutowych. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z wymienionych w ust. 1 pomieszczeń określają odrębne 

regulaminy umieszczone w pracowniach. 

 

§ 22. 

1. W Technikum funkcjonuje biblioteka, która wchodzi w skład Biblioteki Zespołu Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2 i  jest jej integralną częścią. 

2. Biblioteka jest miejscem rozwijania zainteresowania i talentów. Służy realizacji zadań dydaktyczno 

-wychowawczych Szkoły, wspiera doskonalenie pracy nauczycieli, popularyzuje wiedzę 

pedagogiczną wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzę o regionie. 
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3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

4. Postanowienia dotyczące pracy biblioteki zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2 oraz w Regulaminie Biblioteki Zespołu. 

5. Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Dyrektor Zespołu. 

 

§ 23. 

1. W Technikum funkcjonuje gabinet pedagoga i psychologa. 

2. Pedagog i psycholog współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły w celu zapewnienia uczniom 

należytej opieki. 

3. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga i psychologa zawarte są w Statucie Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 24. 

1. W Technikum jest realizowany „Program profilaktyczno-wychowawczy” opracowany dla Zespołu, 

który stanowi oddzielny dokument.  

2. Postanowienia dotyczące programu profilaktyczno-wychowawczego zawarte są w „Statucie Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”. 

 

§ 25. 

1. W Technikum mogą być organizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze, tematyczne, 

przedmiotowe i inne zgodnie z regulaminem organizowania i dokumentowania wycieczek  

w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

2. Kierownikiem wycieczek może być nauczyciel wskazany przez Dyrektora Zespołu, który spełnia 

odpowiednie wymagania określone w przepisach prawa. 

3. W Technikum mogą być organizowane wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, targi, sympozja 

i zawody sportowe w godzinach zajęć edukacyjnych. Nauczyciel organizujący wyjście poza teren 

szkoły zobowiązany jest uzyskać zgodę Dyrektora Zespołu i przygotować odpowiednią 

dokumentację określoną w regulaminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

„§ 25a 

1. W szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiczne), w razie wystąpienia sytuacji 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, Dyrektor Zespołu odpowiada za organizację realizacji 

zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach tej organizacji 

zadań.  

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:  

1) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy;  
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2) informowanie zdalne (na stronie internetowej, po przez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych 

rodziców uczniów) o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły;  

3) ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposób ustalania rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia: 

4) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;  

5) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych 

konsultacji;  

6) ustalanie we współpracy z nauczycielami:  

a) sposobu komunikowania się z uczniami i rodzicami,  

b) formy przekazywania treści utrwalających wiedzę oraz ilości przekazywanego 

materiału w danym dniu,  

c) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy 

i umiejętności,  

d) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach,  

e) źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać,  

f) trybu konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem,  

g) modyfikacji programu nauczania w razie potrzeby.  

 
§ 25b 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki związanego z zagrożeniem epidemicznym 

nauka w szkole jest realizowana na odległość.  

2. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie 

informowany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.  

3. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie 

rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też wskazanymi 

przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie 

prac domowych, ćwiczeń, lektura).  

4. Dyrektor Zespołu przy współpracy z nauczycielami ustala, w jakich godzinach nauczyciele będą 

pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.  

5. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych 

(przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich narzędzi do komunikacji 

zdalnej), informuje o tym swojego wychowawcę.  

6. Podczas organizacji kształcenia na odległość Dyrektor Zespołu uwzględnia zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, 

uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 

umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, etap 

kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.  

7. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:  

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów;  

2) zintegrowaną platformę edukacyjną;  
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3) dzienniki elektroniczne;  

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;  

5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 
bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;  

6) lekcje online;  

7) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;  

8) zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne;  

9) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;  

10) dostarczenie wydrukowanych materiałów do ucznia;  

11) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy 

wsparciu organu prowadzącego.  

 
§ 25c. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, podczas którego kształcenie odbywa się na 

odległość, wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub 

w inny sposób z każdym uczniem, a informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom 

prowadzącym zajęcia w danym oddziale.  
§ 25d. 

1. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do:  

1) współpracy z Dyrektorem Zespołu, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami 

w zapewnieniu uczniom potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości 

psychofizycznych;  

2) realizowania tygodniowego zakresu treści nauczania (ustalonego w porozumieniu 

z  dyrektorem) do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając 

w szczególności:  
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 
użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  

 

3) współpracy z Dyrektorem Zespołu i innymi nauczycielami, przy ustalaniu przez 

dyrektora monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  

4) wskazania Dyrektorowi Zespołu, we współpracy z innymi nauczycielami, źródła 

i  materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, 

z których uczniowie mogą korzystać;  

5) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji formie i terminach 

ustalonych z dyrektorem;  

6) ustalenia z Dyrektorem Zespołu i innymi nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego 

zestawu programów nauczania.  

 

2. Każdy z nauczycieli określa sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisuje 
odpowiednią adnotację w dzienniku elektronicznym.  
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3. Każdy nauczyciel realizując plan lekcji i podstawę programową na odległość wpisuje temat lekcji 

w dzienniku elektronicznym.  

4. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do komunikacji 

internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i ochronę 

danych osobowych uczniów.  

 
§ 25e. 

1. Uczniowie szkoły podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość są zobowiązani 

w szczególności do:  

1) samodzielnego (poprzez dziennik elektroniczny) lub z pomocą rodziców nawiązania 

kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;  

2) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym 

samym naukę własną w domu;  

3) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach pracy 

edukacyjnej na odległość.  

4) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli;  

5) systematycznej pracy w domu;  

6) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści nauczania;  

7) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.  

 

2. Uczniowie mają obowiązek, oprócz wskazań wynikających z realizacji zajęć, logowania się na 

swoim koncie w dzienniku elektronicznym codziennie i wykonywania zadań czy poleceń tam 

zawartych.  

3. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając do 

dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu.  

4. Uczeń w komunikacji z nauczycielem pamięta o kulturze językowej.  

5. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online 

i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody.  

6. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny 

z prawem. W szczególności:  

 

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela 

i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać;  

2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich 

i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, 

udostępniać swoje konto osobom trzecim;  

3) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do 

odpowiednich komunikatorów.  

 
§ 25f. 

1. W ramach kształcenia na odległość rodzice mają obowiązek pozostawać w kontakcie 

z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać 
stronę internetową szkoły.  

2. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze względów zdrowotnych 

lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie 

wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.  

 
§ 25g. 
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W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad:  

1) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu 
z nauczycielami;  

2) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela 

w wyznaczonej formie i na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, zdjęcie, 
film, skan, itp.);  

3) ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane 
przez chętnych uczniów. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Technikum. 
 

§ 26. 

1. W Technikum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. W Szkole mogą być zatrudnieni także inni pracownicy dydaktyczni nie będący nauczycielami. 

Sposób ich zatrudniania regulują odrębne przepisy prawa. Osoby te wchodzą w skład Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

3. Stan zatrudnienia w Szkole określa arkusz organizacyjny Zespołu. 

4. Pracownicy administracyjni i obsługi wykonują swoją pracę w oparciu o regulamin pracy oraz 

uszczegółowione przydziały czynności będące załącznikiem umowy o pracę. Zatwierdzane są one 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 27. 

1. Nauczyciel: 

1) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość  

i wyniki tej pracy; 

2) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie wszystkich zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

3) opiekuje się przydzieloną mu pracownią lub klasopracownią, dba o jej wyposażenie w pomoce 

naukowe, dba o sprzęt w niej się znajdujący, oraz estetykę pomieszczenia; 

4) indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych; 

5) dostosowuje wymagania edukacyjnego indywidualnych potrzeb edukacyjnych rozwojowych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, indywidualnego nauczania, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także 
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nieposiadającego takiej opinii, w zależności od jego specyficznych trudności lub uzdolnień 

zdiagnozowanych na poziomie szkoły i zespołu; 

6) wspiera i diagnozuje potrzeby edukacyjne i rozwojowe swoich uczniów; 

7) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów, mobilizuje do wysiłku, pomaga  w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych; 

8) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi swój poziom wiedzy merytorycznej; 

9) uczestniczy w pracach zespołów organizujących i koordynujących udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i realizuje oraz ewaluuje ich zalecenia. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do 

aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego 

podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

2) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej 

lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego; 

3) informowanie ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych (semestralnych, rocznych); 

4) Obowiązkiem nauczyciela jest aktywny udział w życiu szkoły oraz zespołu: uczestnictwo  

w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę lub zespół, opieka nad uczniami 

skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie 

organizacyjnej; 

5) Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez 

całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów kodeksu pracy; 

6) Obowiązkiem nauczyciela jest prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 

lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe 

dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

7) Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

8) Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie  

o właściwe relacje pracownicze; 
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9) Obowiązkiem nauczyciela jest dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub 

opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną Zespołu;  

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować 

zadania zapisane w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

 

 

§ 28. 

1. Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. W tym celu: 

1) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 

pozwalającego na integrację zespołu oraz rozwijanie wspólnych i indywidualnych 

zainteresowań; 

3) wraz z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze 

wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka; 

4) monitoruje na bieżąco frekwencje w swojej klasie i zapobiega nieusprawiedliwionym 

nieobecnościom; 

5) wspiera i diagnozuje potrzeby edukacyjne i rozwojowe swoich uczniów. 

2. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez: 

1) pełnienie dyżurów w trakcie dni otwartych szkoły; 

2) organizacje spotkań rodziców całej klasy nie rzadziej niż trzy razy w roku; 

3) spotkania w innych terminach w razie konieczności. 

3. Wychowawca współdziała z koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Współpracuje z innymi organami szkoły podczas wdrażania zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej i pedagoga/psychologa szkolnego w zakresie indywidualizacji pracy dydaktyczno - 

wychowawczej z uczniem. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy: pedagoga szkolnego, psychologa, Dyrektora Zespołu  

i Wicedyrektorów, opiekunów młodzieży w zakładach pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia 

praktyczne, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i rodziców. 

6. Wychowawca uczestniczy w pracach zespołu koordynującego i organizującego pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia swojej klasy. 

7. Wychowawca może zwrócić się do Dyrektora Zespołu z prośbą o zwolnienie go z pełnionej funkcji. 

8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  

rodziców o: 

1) Warunkach, kryteriach i sposobie oceniania zachowania; 

2) Warunkach i trybie otrzymywania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 29. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego 

zadaniem jest w szczególności: 

1) opiniowanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych klasy oraz pojedynczych 

uczniów; 

2. Pracą zespołu klasowego zajmującego się  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną kieruje powołany 

przez Dyrektora Zespołu koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół ustala 

formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego i przygotowuje dla  niego Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub nie 

mających opinii ale rozpoznanych jako potrzebujących pomocy, zakres pomocy ustala koordynator 

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wychowawcą klasy na podstawie tej opinii lub 

rozpoznania. Zakres ustalonej pomocy zatwierdza do realizacji Dyrektor Zespołu.  

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 30. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych  

w szkole programów nauczania oraz sformułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów; 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w Szkole 

oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunków ich podwyższania. 
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4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

5. Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności są:  

1) test wiadomości z przedmiotów kontynuowanych z  poprzedniego etapu edukacji 

(przeprowadzany w klasach pierwszych);  

2) ustna odpowiedź;  

3) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, prace domowe);  

4) prace w grupach;  

5) prace pozalekcyjne;  

6) zadania praktyczne;  

7) aktywne uczestnictwo w zajęciach.  

6. Punktem  wyjścia  do  analizy postępów  ucznia  jest  wstępny  sprawdzian wiadomości  ucznia 

przeprowadzony na początku roku szkolnego w klasie pierwszej. Sprawdzian ten nie służy ocenie,  

a weryfikacji wiedzy ucznia. 

7. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem opanowanego materiału. Sprawdziany powinny 

być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Sprawdzone  

prace  pisemne  powinny  być  oddane  w ciągu  14  dni  (w  przypadku  nie wywiązania się z terminu 

nauczyciel nie może postawić oceny niedostatecznej). Sprawdzone i ocenione  prace  pisemne  

uczniowie  otrzymują  do  wglądu  na  lekcji.  Uczeń  ma  obowiązek  napisać  wszystkie  prace 

pisemne z danego przedmiotu. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, na której pisany był 

sprawdzian,  uczeń  ma  obowiązek  napisać  pracę  pisemną  w terminie  i formie uzgodnionej  

z nauczycielem. 

8. Uczeń  ma  prawo  poprawić  ocenę  z pracy  pisemnej  w terminie  i formie  uzgodnionej  

z nauczycielem.  Ocena  uzyskana  podczas  poprawy  jest  odnotowywana  w dzienniku  obok 

poprawionej, przy czym ocena wyższa brana jest pod uwagę przy ustaleniu oceny semestralnej.   

9. Kartkówka z ostatnich dwóch lekcji może odbyć się bez zapowiedzi i nie może trwać dłużej niż 15 

minut.  

10. Uczeń  ma  prawo  zgłoszenia  dwóch  nieprzygotowań  w semestrze.  Nieprzygotowanie  nie 

obejmuje zapowiedzianych prac kontrolnych. Nieprzygotowanie uczeń  zgłasza nauczycielowi na 

początku lekcji. Fakt  ten  odnotowany  zostaje  przez  nauczyciela  w dzienniku. Wywołanie 

do odpowiedzi ucznia nieprzygotowanego, który nie zgłosił tego faktu pociąga za sobą wpisanie 

oceny niedostatecznej. 

11. W klasach  pierwszych  nauczyciel  może  zastosować  dwutygodniowy  „okres ochronny”-  nie 

stawiania ocen niedostatecznych. 

12. Na  każdej  lekcji  sprawdzane jest  przygotowanie  uczniów do  zajęć:  wykonywanie pracy  

domowej.   
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13. Ocenianie  uczniów  musi  odbywać  się  systematycznie.  Ocenę  semestralną roczną wystawia się 

z minimum  trzech  ocen  cząstkowych  (1  godz./  tyg.),  lub  z minimum  5  ocen  cząstkowych 

(więcej niż 1 godz./tyg.). 

14. Stwierdzenie  niesamodzielności  w każdej  formie  sprawdzenia  wiadomości  skutkuje  oceną 

niedostateczną.  

15. Niedostateczna ocena roczna ustalona przez nauczyciela może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

17. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę przekazując uczniowi informację odnoszącą się do 

uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna 

przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej 

pracy. 

18. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, 

roczne. 

19. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie 

uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych  

z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem). 

20. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniejszych ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazuje: 

1) co uczeń zrobił dobrze; 

2) co uczeń ma poprawić; 

3) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 

4) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

21. Uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych 

 i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował; 

2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 

22. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do 

Dyrektora Zespołu o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie 

w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, 

wymienione w ust. 20 lub 21. Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie 

zespołu. Dyrektor Zespołu w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

23. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak testy i sprawdziany dotyczące działów 

programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. 

Po tym terminie prace są niszczone przez nauczyciela przedmiotu. 

24. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne. 
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25. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia kopię 

prac ucznia. 

26. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

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, poprzez wydłużenie czasu na pracach pisemnych i podczas 

odpowiedzi. Uczeń posiadający takie opinie jest zobowiązany do rzetelnego przygotowywania się 

do każdej lekcji. 

27. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z odpowiednich zajęć na podstawie opinii poradni lub opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach, wydanej przez lekarza.  

W przypadku zwolnienia ucznia uniemożliwiającego uzyskanie odpowiedniej wiedzy  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

28. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. Ocena z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen. 

29. Klasyfikacja uczniów odbywa się w dwóch terminach ustalonych przez Dyrektora Zespołu 

w „Kalendarzu Roku Szkolnego”: 

1) śródroczna – po zakończeniu pierwszego semestru; 

2) roczna – w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. 

30. Klasyfikacja śródroczna lub roczna polega podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu według skali określonej  

w statucie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

31. W terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu nauczyciele klas informują uczniów o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

32. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1; 

33. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz skrótów informacji: 

1) nieobecność – „nb” 

2) nieprzygotowanie – „np”; 

3) zwolniony – „z”. 

34. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jest 

brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
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ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

35. Uczeń nieklasyfikowany (dotyczy klasyfikacji rocznej) z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Rada Pedagogiczna Zespołu może również wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności z maksymalnie dwóch przedmiotów. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, lub w przypadku zajęć 

praktycznych w formie pisemnej lub praktycznej i ustnej. 

37. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych i w obecności wicedyrektora zespołu. 

38. Uczniowi nieklasyfikowanemu nie oblicza się średniej z ocen i nie uwzględnia się go w średniej 

klasy, aż do momentu uzyskania ocen klasyfikacyjnych. 

39. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w ust. 32, ustala się po 

każdym semestrze. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią 

podstawę do promowania ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia przez niego Szkoły. 

40. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń ma prawo starać się o podwyższenie  przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani uczeń i rodzice 

przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu,  

i może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,  

2) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być podwyższona, jeżeli nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia uzyska potwierdzone na piśmie informacje o znaczących osiągnięciach 

ucznia w danej dziedzinie, 

3) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być podwyższona, jeżeli uczeń napisał 

wszystkie przewidziane sprawdziany (prace klasowe) po uzyskaniu uzupełniającej informacji  

o wiedzy i umiejętnościach ucznia.  

4) nauczyciel ustala formę i zakres dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia (np. 

sprawdzian, wykonanie pracy, odpowiedź). 

41. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek uruchomić kamerkę internetową w trakcie 

sprawdzania obecności na zajęciach, oraz podczas różnych form sprawdzania wiedzy 

i umiejętności, jak również na każdą prośbę nauczyciela. Brak możliwości stwierdzenia przez 

nauczyciela samodzielności pracy ucznia wiąże się z koniecznością sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności w szkole. 
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§ 31. 

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  zajęć 

edukacyjnych  określonych  w szkolnym  planie  nauczania  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne roczne 

wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo  

wyższej  może  powtarzać  klasę  po  uprzednim  złożeniu  do  Dyrektora Zespołu podania  

o powtarzanie klasy.  

2. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych  lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego)  

ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem  nauczania,  realizowane  w  klasie  programowo  wyższej  (semestrze  programowo 

wyższym).  

4. Uczeń  który  nie  otrzymał  oceny  pozytywnej  z  zajęć  praktycznych,  praktyk  zawodowych  nie 

może być promowany do klasy programowo wyższej ani ukończyć szkoły.  

5. Laureaci  i finaliści  olimpiad  przedmiotowych,  otrzymują  z danych  zajęć  edukacyjnych celującą  

roczną  (semestralną)  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu 

przedmiotowego  o zasięgu  wojewódzkim bądź  laureata  lub finalisty  olimpiady przedmiotowej 

uzyskał  po  ustaleniu  albo  uzyskaniu  rocznej  (semestralnej)  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

6. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych 

średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje 

promocję  do  klasy  programowo  wyższej  z  wyróżnieniem.  Uczniowi,  który  uczęszczał  na 

dodatkowe zajęcia edukacyjne  lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne 

oceny uzyskane z tych zajęć.  

7. Uczeń  kończy  Szkołę  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne 

(semestralne)  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie 

programowo  najwyższej  (semestrze  programowo  najwyższym)  i  roczne  (semestralne)  oceny 

klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się w 

klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych)  w  szkole  danego  typu, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń taki otrzymuje świadectwo 

ukończenia szkoły.  

8. Uczeń  kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeśli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał   

z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 

albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
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§ 32. 

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z   informatyki,  oraz  wychowania  fizycznego,  z których  egzamin  ma formę  zadań  praktycznych.  

W Technikum  oraz  Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia  egzamin poprawkowy  z zajęć  

praktycznych,  zajęć  laboratoryjnych  i innych  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,  których  

programy  nauczania  przewidują  prowadzenie  ćwiczeń  (doświadczeń), ma formę zadań 

praktycznych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu w składzie:  

1) Dyrektor Zespołu lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji;  

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;  

3) Nauczyciel  prowadzący  takie  same  bądź  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  jako  członek 

komisji.  

3. Nauczyciel,  prowadzący  dane  zajęcia  dydaktyczne,  może  być  zwolniony  z udziału  w pracy 

komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W takim 

przypadku  Dyrektor Zespołu  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia 

edukacyjne,  z tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole  następuje   

w  porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.  

4. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. Pytania egzaminacyjne proponuje nauczyciel egzaminator, zatwierdza Dyrektor Zespołu. Pytania 

zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji  

2) termin egzaminu poprawkowego  

3) pytania egzaminacyjne  

4) wynik egzaminu poprawkowego, oraz uzyskaną ocenę  

Do protokołu załącza się również pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację na temat jego 

odpowiedzi ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 

 

§ 33. 

1. Oceniania zachowania ucznia dokonuje się zgodnie z następującą skalą ocen zachowania ucznia: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 
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4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy wyższej 

lub ukończenie szkoły. 

3. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca kasy w oparciu o: 

1) spostrzeżenia własne; 

2) spostrzeżenia i opinie innych nauczycieli; 

3) opinie uczniów klasy; 

4) opinie i spostrzeżenia pracowników szkoły. 

4. Ustalona przez Wychowawcę i przedstawiona na Radzie Pedagogicznej Zespołu ocena zachowania 

jest ostateczna. 

5. Przy ustalaniu oceny zachowania zaleca się przyjąć następujące kryteria: 

1) zachowanie wzorowe – uczeń odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, prawdomówny, jest 

wzorem do naśladowania dla kolegów. Szanuje własność wspólną, cudzą i swoją, okazuje 

szacunek innym osobom. Cechuje go wysoka kultura osobista. Wykazuje szacunek dla symboli 

narodowych i religijnych. Reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych. Rozwija swoje zainteresowania samodzielnie lub uczęszczając na zajęcia 

z różnych dziedzin. Uczeń opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych w semestrze bez 

usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze – 3; 

2) zachowanie bardzo dobre – uczeń wywiązuje się z obowiązków ucznia bez zastrzeżeń,  

a ponadto bierze udział w życiu szkoły poprzez udział w organizowaniu imprez, uroczystości 

szkolnych, państwowych, itp. Pilnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. Godnie reprezentuje szkołę 

w środowisku. Jest dobrym kolegą, nie używa słów wulgarnych i obraźliwych. W stosunku do 

nauki cechuje go szczególna pracowitość, aktywność, systematyczność. Uczeń opuścił nie 

więcej niż 10 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba 

spóźnień w semestrze – 6; 

3) zachowanie dobre – uczeń przestrzega zasad Statutu i innych regulaminów. Jego kultura 

zachowania w szkole i na zajęciach pozaszkolnych nie budzi zastrzeżeń. Ma pozytywny, 

życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób. Uczeń opuścił nie więcej niż 20 

godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba spóźnień  

w semestrze – 9; 

4) zachowanie poprawne – uczeń nie w pełni wywiązuje się z powierzonych zadań. Dba o swój 

wygląd, zdrowie, higienę osobistą, porządek w otoczeniu. Nie niszczy dóbr społecznych  

i mienia szkoły. Wypełnia obowiązki ucznia, a w przypadku naruszenia regulaminu szkoły stara 

się poprawić swoje zachowanie. Uczeń opuścił nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych  

w semestrze bez usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze – 12; 
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5) zachowanie nieodpowiednie – uczeń w rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego. 

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ulega nałogom: nikotynizmowi, 

alkoholizmowi, narkomanii. Nie dba o honor szkoły i jej tradycje, sprawia kłopoty 

wychowawcze. Uczeń opuścił nie więcej niż 60 godzin lekcyjnych w semestrze bez 

usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze – 12; 

6) zachowanie naganne – uczeń narusza zasady kultury i współżycia w społeczności szkolnej, co 

spotkało się z jednoznaczną negatywna ceną Dyrektora Zespołu lub Wychowawcy klasy. 

Nieodpowiedzialny wobec nałożonego obowiązku szkolnego, wszedł w kolizję z prawem, 

wykazuje cechy agresywne, swoim postępowaniem może mieć negatywny wpływ na kolegów. 

Opuścił bez usprawiedliwienia w semestrze ponad 60 godzin lekcyjnych i wielokrotnie spóźniał 

się na zajęcia. 

6. W terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej Zespołu wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych ocenach  

z zachowania. 

7. W przypadku przewidywanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania Wychowawca 

informuje rodziców lub prawnych opiekunów o tym fakcie: 

1) podczas zebrania rodziców, którzy potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem; 

2) za pośrednictwem dziennika elektronicznego w przypadku nieobecności podczas zebrania. 

 

§ 34. 

1. Kwestie dotyczące warunków i sposobu oceniania dla uczniów szkół po gimnazjum  

nieuregulowane w statucie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.) 

2. Kwestie dotyczące warunków i sposobu oceniania dla uczniów  szkół ponadpodstawowych 

nieuregulowane w statucie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 373). 

 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki uczniów Technikum 

§ 35. 
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1. Do szkoły uczęszczają uczniowie którzy zostali przyjęci w trakcie rekrutacji i rozpoczynają naukę  

w Szkole od pierwszego dnia nowego roku szkolnego. 

2. Uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć edukacyjnych oraz realizować cele programu dydaktyczno- 

wychowawczego Szkoły powinien posiadać: 

1) podręczniki szkolne wymagane przez nauczyciela uczącego; 

2) zeszyty i inne artykuły biurowe; 

3) przybory wymagane na lekcję matematyki, rysunku technicznego oraz przedmiotów 

zawodowych; 

4) miękkie obuwie na zmianę; 

5) stroje na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki, koszulka, obuwie sportowe, strój 

kąpielowy, czepek pływacki, dres, bluza sportowa i spodnie sportowe; 

6) plecak lub torba na ramię; 

7) książki: encyklopedie, atlasy: geograficzne, historyczne, anatomiczne, botaniczne, słowniki 

języków obcych, tablice: matematyczne, fizyczne, chemiczne; 

8) lektury szkolne; 

9) kompletne ubranie ochronne wymagane w kształceniu w danym zawodzie; 

3. Uczniowie podejmujący naukę w szkole otrzymują legitymację szkolną. W przypadku rezygnacji  

z nauki lub skreślenia z listy uczniów, uczeń ma obowiązek niezwłocznie zwrócić legitymację 

szkolną do sekretariatu Szkoły. 

4. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej i swoich 

możliwości psychofizycznych oraz w ramach zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych  

i rozwojowych; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

godności; 

3) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z opracowanymi przez szkołę zasadami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz diagnozy swoich możliwości i potrzeb; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły także 

światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce; 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
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10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych; 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w Szkole; 

12) odwołania się od decyzji nauczyciela dotyczącej oceny z zachowania zgodnie z WSO; 

13) wniesienia skargi do Dyrektora Zespołu w przypadku naruszenia godności ucznia przez 

nauczyciela lub innego pracownika Szkoły; 

14) wniesienia skargi do organu nadzorującego Szkołę w przypadku, gdy uzna, że jego skarga na 

terenie Szkoły nie została właściwie rozpatrzona; 

15) znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących, w szczególności 

regulaminu oceniania i promowania oraz Statutu Szkoły; 

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; 

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

5) noszenia na terenie Szkoły stroju codziennego (powinien zakrywać ramiona, dekolt, brzuch  

i plecy), a podczas uroczystości szkolnych, egzaminów i innych ważnych wydarzeń stroju 

galowego:  biało-granatowego lub biało-czarnego; 

6) całkowitego zakazu użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć edukacyjnych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. Nagrywanie dźwięku 

i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

i fotografowanej. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych 

urządzeń elektronicznych powoduje otrzymanie uwagi w dzienniku. Nauczyciel ma prawo, do 

końca zajęć prowadzonych z uczniem w danym dniu, wskazać miejsce w którym uczeń ma 

pozostawić telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne.  

7) całkowitego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających  

w budynku Szkoły i terenie należącym do placówki.; 

8) całkowitego zakazu korzystania z e-papierosów w budynku Szkoły i terenie należącym do 

placówki. W przypadku podejrzenia że w e-papierosie znajduje się niebezpieczna substancja, 

Dyrektor Zespołu powiadamia policję, która podejmuje czynności wyjaśniające skład substancji. 

e-papieros użytkowany na terenie Szkoły zostaje zabrany do depozytu - urządzenie odbiera 

rodzic lub prawny opiekun ucznia w terminie wskazanym przez Dyrektora Zespołu lub 

Wicedyrektora; 
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9) w trakcie zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły przez 

uczniów bez zgody nauczyciela dyżurującego, dozwolone jest przebywanie uczniów poza 

budynkiem szkoły o ile jest to ogrodzony teren należący do Szkoły. 

6.  Nagrody stosowane wobec uczniów: 

1) uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę 

zachowania co najmniej dobrą, otrzymują nagrody rzeczowe z funduszu rady rodziców.  

W przypadku, gdy żaden z uczniów w danej klasie nie uzyskał średniej min. 4,0, nagrodę 

otrzymuje uczeń z najwyższą średnią, ale z nie mniejsza niż 3,5 i co najmniej ocenę dobrą  

z zachowania. W przypadku klas kończących naukę, oblicza się średnią ze wszystkich lat nauki; 

2) uczeń może także otrzymać nagrodę na koniec roku szkolnego za wybitne osiągnięcie w jakiejś 

dziedzinie nauki czy wyjątkowo aktywną pracę na rzecz szkoły lub lokalnej społeczności; 

3) za wybitnie aktywną działalność na rzecz Szkoły uczeń może zostać wyróżniony dyplomem  

i nagrodą rzeczową. Jako nagrodę traktuje się również wyróżnienie ucznia przez Dyrektora 

Zespołu, Wychowawcę klasy w obecności innych uczniów tej Szkoły lub klasy lub 

podwyższenie oceny z zachowania, 

wymienione rodzaje nagród powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego 

7. Kary stosowane wobec uczniów: 

1) Upomnienie Wychowawcy Klasy z powiadomieniem rodziców; 

2) Nagana Wychowawcy Klasy z powiadomieniem rodziców; 

3) Upomnienie Dyrektora Zespołu wraz z czasowym wykluczeniem ucznia z życia szkoły (brak 

zgodny na uczestnictwo w wycieczkach szkolnych oraz imprezach odbywających się na terenie 

Szkoły); 

4) Nagana Dyrektora Zespołu; 

5) Skreślenie Ucznia z listy uczniów. 

8. Kary są stopniowane zgodnie z kolejnością wymieniona w ust. 6. W przypadkach szczególnych, 

wymienionych poniżej, skreślenie z listy uczniów oraz przeniesienie do innej Szkoły może nastąpić  

z pominięciem stopniowania kary: 

1) rozprowadzanie narkotyków na terenie Szkoły i poza nią; 

2) znieważanie pracowników Szkoły lub innych uczniów; 

3) drastyczne nie przestrzeganie przepisów BPH i ppoż.; 

4) niszczenie mienia Szkoły, pracowników lub uczniów; 

5) fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi uczniami; 

6) wymuszanie pieniędzy lub jakiejkolwiek własności innych uczniów; 

7) znajdowanie się w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających  

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

8) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

9) udowodniona kradzież; 



Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim 
 

33 
 

10)  porzucenie Szkoły lub praktycznej nauki zawodu (dotyczy przypadku nieusprawiedliwionej 

ciągłej nieobecności w szkole, Centrum Kształcenia Zawodowego lub u pracodawców powyżej 

miesiąca i braku odpowiedzi na działania Wychowawcy, czyli pisemne wezwania do Szkoły na 

rozmowę listem poleconym rodziców lub opiekunów); 

11) popełnienie przez ucznia przestępstwa, jeśli jest ono oczywiste lub zostało potwierdzone 

prawomocnym wyrokiem Sądu; 

12) częste (ponad 50% w miesiącu) nieusprawiedliwione nieobecności w Szkole; 

13) rozwiązanie umowy o praktykę zawodową w trybie dyscyplinarnym przez pracodawcę lub za 

naruszenie regulaminu w miejscu realizacji kształcenia praktycznego (Centrum Kształcenia 

Zawodowego, pracodawcy) 

9. Jeżeli uczeń popełni wykroczenie, które zgodnie ze Statutem kwalifikuje go do skreślenia z listy 

uczniów, to należy: 

1) sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie; 

2) poinformować o nim Dyrektora Zespołu, Wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego; 

3) Dyrektor Zespołu po rozmowie z uczniem i wychowawcą może skierować wniosek o 

skreślenie z listy uczniów do Rady Pedagogicznej; 

4) jeżeli Dyrektor Zespołu skieruje wniosek do Rady Pedagogicznej Zespołu uczeń ma prawo 

wskazać swoich rzeczników obrony; 

5) Wychowawca przedstawia w sposób bezstronny uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także 

jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (jeżeli występują) nie uwzględnia się wyników  

w nauce, a tylko zachowanie ucznia; 

6) Samorząd Uczniowski Zespołu ma prawo wyrazić pisemna opinię odnośnie skreślenia z listy 

ucznia, opinia ta nie jest dla Dyrektora Zespołu wiążąca; 

7) Rada Pedagogiczna Zespołu w drodze głosowania po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron 

podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów; 

8) Dyrektor Zespołu wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej Zespołu – decyzja o skreśleniu. 

10. Decyzja o skreśleniu zawiera uzasadnienie oraz tryb odwoławczy. 

11. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego prawny opiekun ma prawo w formie 

pisemnej odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu do organu nadzorującego Szkołę – 

Kuratorium Oświaty w Warszawie, al. Jerozolimskie 32, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

12. W sytuacji łamania postanowień Statutu wobec ucznia należy stosować następujące działania 

wychowawcze w podanej kolejności: 

1) rozmowy wychowawcy z uczniem; 

2) rozmowy wychowawcy z rodzicami lub prawnymi opiekunami; 

3) skierowanie ucznia do pedagoga, psychologa szkolnego lub do instytucji wspierających 

(Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia AA i inne); 
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4) w przypadku dalszego łamania postanowień Statutu wychowawca stosuje wszelkie 

regulaminowe kary określone w ust 6. 

13. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia, musi być wyważona i adekwatna 

do rodzaju wykroczenia popełnionego przez ucznia. 

14. Stosowane wobec ucznia kary każdorazowo powinny być odnotowane. 

15. Rozstrzyganie sporów w relacjach uczeń - uczeń, uczeń – nauczyciel (wychowawca): 

1) spory zależnie od ich wagi, rozstrzygają po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez 

zainteresowane strony: Wychowawca klasy, pedagog szkolny, Dyrektor Zespołu, Rada 

Pedagogiczna Zespołu; 

2) stroną w sporze reprezentującą ucznia może być Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, czy 

Wychowawca lub pedagog szkolny; 

3) spór powinien być rozstrzygnięty jak najszybciej, nie później niż w terminie trzech do pięciu 

dni. 

16. W Szkole stosuje się następujące procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

dzieci i młodzieży demoralizacją: 

1) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

a. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

b. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora Zespołu; 

c. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym; 

d. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka Dyrektor Zespołu 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich); 

e. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor 

Zespołu powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji; 
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f. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat,  a nie 

jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 

postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin Szkoły. 

2) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z 

art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Zespołu jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję; 

3) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

a. powiadamia o swoich przypuszczeniach Wychowawcę klasy; 

b. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

c. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej; 

d. zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Zespołu oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  

z  Dyrektorem Zespołu; 

e. Dyrektor Zespołu zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, 

bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O 

fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli  uczeń 

nie ukończył 18 lat; 

f. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły, to Dyrektor Zespołu ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego; 

g. spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 
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4) w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a. nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy; 

b. powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Zespołu oraz wzywa policję; 

c. po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

5) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

a. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

b. o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Zespołu oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

c. w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Zespołu wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

d. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

17.  W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy 

zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który 

ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję.  

18. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Zespołu; 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie Szkoły) Dyrektorowi Zespołu, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę; 

4) powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy; 
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5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem Szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana; 

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących  

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie Szkoły używa noża  

i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży); 

19. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

1) udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń; 

2) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Zespołu; 

3) powiadomienie rodziców ucznia; 

4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia; 

20. W przypadku znalezienia na terenie Szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na 

terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać 

policję. 

21. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana 

Dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem Szkoły. 
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§ 36. 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

2. Uczeń ma obowiązek posiadać opieczętowany pieczęcią szkoły dzienniczek ucznia podpisany na  

pierwszej  stronie  przez  rodziców.   

3. Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji. 

4. Zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i wymagana jest na nich obecność uczniów.  

5. Dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym dniem szkolnym, podczas 

którego jest wymagana obecność ucznia. 

6. Spóźnienie  spowodowane  wypadkiem  losowym,  niezależnym  od  ucznia  może  być 

usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego wyjaśnienia.  

7. Uczeń  może  opuścić  Szkołę  w  czasie  trwania  zajęć  lekcyjnych  tylko  za  zgodą 

rodzica/prawnego  opiekuna  w  formie  osobistego  zwolnienia, pisemnego  zwolnienia  

w dzienniczku lub informacji w e-dzienniku. 

8. Uczeń  przebywający  w  czasie  zajęć  szkolnych  na  zawodach  lub  konkursach  pod  opieką 

nauczyciela  jest  traktowany  jako  obecny  na  zajęciach (wychowawca  dokonuje  stosownego 

wpisu  w  dzienniku  lekcyjnym  na  najpóźniej  na  dzień  przed  planowanymi  zawodami, 

konkursami). 

9. Oddelegować  ucznia  na  inne  zajęcia  w  czasie  zajęć  szkolnych  może  w  formie  pisemnej 

(notatka w dzienniku) Wychowawca klasy, opiekun praktyk lub nauczyciel opiekun.  

10. Za  niespełnienie  obowiązku  nauki  uważa  się  nieobecność  nieusprawiedliwioną,  co  najmniej 

50% w miesiącu na zajęciach szkolnych i praktycznej nauki zawodu.  

11. Niespełnienie  obowiązku  nauki  wiąże  się  z  powiadomieniem  przez  Szkołę  odpowiednich 

organów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Wychowawca  usprawiedliwia  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  lekcyjnych  na  podstawie 

pisemnej  informacji  w  dzienniczku  ucznia  z  czytelnym  podpisem  rodzica  lub  zwolnienia 

lekarskiego lub informacji w e-dzienniku.  

13. Uczeń  pełnoletni  może sam usprawiedliwić nieobecność przedstawiając na piśmie  przyczynę 

nieobecności. 

14. O  przewidywanej  dłuższej  niż  3  dni  nieobecności  ucznia  (  np.  pobyt  w  sanatorium  lub 

szpitalu,  przewlekła  choroba),  rodzice  są  zobowiązani  powiadomić  Wychowawcę  wcześniej 

(telefon, e-dziennik), najpóźniej  w  trzecim  dniu  nieobecności  ucznia.   

15. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinno nastąpić w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły. 

po tym czasie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona. 

16. Informacja  o  absencji  ucznia  jest  przekazywana  rodzicom telefonicznie,  listownie bądź poprzez 

e-dziennik.  
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17. Nieobecności  ucznia  mają  istotny  wpływ  na  uzyskiwane  oceny,  a  częste nieobecności mogą 

spowodować brak podstaw do klasyfikowania ucznia.  

18. Nieobecność ucznia w Szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.  

19. Procedura zwalniania:  

1) uczeń przedstawia zwolnienie od rodzica Wychowawcy klasy;  

2) jeśli  Wychowawca  jest  nieobecny  to  zwolnienie  jest  przekazywane  Wicedyrektorowi  

szkoły lub nauczycielowi prowadzącemu najbliższą lekcję (zwolnienie pozostaje u danego 

nauczyciela); 

3)  rodzic  może  też  osobiście  odebrać  ucznia  ze  szkoły, w tym celu konieczna  jest  rozmowa 

z Wychowawcą klasy lub wicedyrektorem poświadczona wpisem w e-dzienniku lekcyjnym.  

 

Rozdział 8 

Współdziałanie z rodzicami Technikum 

 

§ 37. 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania 

i kształcenia dzieci. 

2. Szkoła współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami poprzez: 

1) organizowanie spotkań z rodzicami lub prawnymi opiekunami i stwarzanie możliwości 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze; 

2) stwarzanie możliwości osobistych kontaktów rodziców lub prawnych opiekunów 

z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem i Dyrektorem Zespołu; 

3)  pracę Rady Rodziców Zespołu; 

4) angażowanie rodziców lub prawnych opiekunów we współpracę w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz rozwiązywanie innych problemów gospodarczo 

administracyjnych Szkoły i Zespołu. 

3.  Rodzice  i prawni  opiekunowie  informowani  są  o osiągnięciach  edukacyjnych  uczniów  

w sposób:  

1) bezpośredni, podczas: zebrań ogólnoszkolnych, klasowych, dni otwartych, indywidualnych 

rozmów;  

2) pośredni, poprzez: rozmowy telefoniczne, korespondencję, adnotacje w zeszycie 

przedmiotowym lub dzienniczku uczniowskim, e-dziennik 
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Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 38. 

1. Wszelkie zmiany w Statucie, leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej Zespołu. 

2. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Szkoły. 

3.  Statut wraz z  nowelizacjami otrzymują wszystkie organy Szkoły. Jego kopia jest dostępna  

w bibliotece Zespołu oraz na stronie internetowej  i BIP Zespołu. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Na  świadectwach szkolnych wydawanych przez Szkołę oraz legitymacji szkolnej ucznia podaje się 

nazwę szkoły; nazwa zespołu umieszczona jest na okrągłej pieczęci urzędowej z godłem 

państwowym. 

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

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Zespołu Szkół 

      Technicznych i Licealnych nr2 

              Andrzej Chojnacki 
 


