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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJA O BRANŻOWEJ SZKOLE I stopnia nr 55 w Warszawie 

 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 55 w Warszawie al. Stanów 
Zjednoczonych 24  

2. Szkoła w 3-letnim cyklu nauczania kształci. w zawodzie:  

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  

3. Szkoła pozwala osiągnąć wykształcenie zasadnicze branżowe, umożliwia uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu z kwalifikacji INF.01. 
Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych/742202. Łączna liczba godzin w 3-letnim 
cyklu kształcenia zawodowego wynosi 50 godzin tygodniowo. 

4. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie, w którym prowadzi 
kształcenie. 

5. W Szkole funkcjonuje oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 55 kształcącej w zawodzie 
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. 

    1) Oddział trzeci ZSZ  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminu INF.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych/742202. 

6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Branżowej Szkole I 
stopnia nr 55 w Warszawie. 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

3)  nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4)  Szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia nr 55 w Warszawie 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego w Warszawie, 
Gmina Praga-Południe. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju 
intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, 
przygotowanie do dojrzałego życia  
i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. 

2. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły, kwalifikacji zawodowych, 

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia 
pozalekcyjne, 

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia:  organizuje spotkania z przedstawicielami firm patronackich, pracownikami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm 
marketingowych, 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 
określonych  
w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,  

5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację 
programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez 
walkę z nałogami. 

 

§ 4 

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych  
z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,  
a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły oraz podczas 
wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie  
z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły, 

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą, 
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5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 
i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały 
etap edukacyjny, 

6) organizuje kształcenie w zawodzie, 

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub  
z przyczyn organizacyjnych szkoły,  

b) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,  

3. W Szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków 
rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź 
doraźnej pomocy, w tym  materialnej. 

 
 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia 

 

§ 5 

Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor szkoły, 

b) Rada pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców, 

d) Samorząd uczniowski. 

 

§ 6 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  
w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców oraz Samorządem uczniowskim, 

5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej, 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 
przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących, 
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8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 
administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji,  
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacji o działalności szkoły, 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 
nauczania,  

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 
podręcznikami na terenie szkoły, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

19) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po 
zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 
prowadzący na ten cel  
w budżecie szkoły,  

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

21) ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

22) skreślenie ucznia z listy uczniów. 

 

2.  Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 
pracy, należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami  
i pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły, 
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3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców,  
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają 
status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 
zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę, 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na stronie 
dziennika internetowego Librus. 

   1) Warunki korzystania z dziennika internetowego Librus omówione są w Zasadach 
funkcjonowania dziennika elektronicznego (dokument dostępny w bibliotece szkolnej). 

 

§ 8 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły.  
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3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed 
dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

6) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 
szkołę,  

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych 
stanowisk. 

4. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i uchwala Statut, 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 
ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 
kierowniczego w szkole, 

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

5. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 
dokumentem. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w 
wymienionym regulaminie. 

 

 

 

 

 



8 
 

§ 9 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Rady pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły, 

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu 
funduszy  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na 
stanowisko Dyrektora szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą pedagogiczną program wychowawczo-
profilaktyczny.  

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa wymieniony regulamin. 

 

§ 10 

1. W szkole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  
z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Samorządu uczniowskiego w szczególności należy prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

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

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie  
z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, 

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie szkolnej 
rady wolontariatu).  

4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 
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5. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 
wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 
wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

§ 11 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 
ze Statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się 
z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak  
o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 
bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia 

 

§ 12 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

 

§ 13 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 28. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

4. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z 
organem prowadzącym. 

§ 14 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora.  

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Szkoły 
Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
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rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

 

§ 15 

1. W Szkole szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach 
nauczania . 

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 
kształcenia  
w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w klasie ustalonej przez Dyrektora 
Szkoły. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia 
zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych 
realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor Szkoły 
przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. 
Dyrektor Szkoły może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych 
dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni 
tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu 
w podstawie programowej. 

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym 
również w okresie ferii letnich.  

 

§ 16 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz 
innych zajęć  
o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia  
i kariery zawodowej, 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 
minut,  
a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  
i nieodpłatne. 

5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warszawie ul. Mińska 1/5 
oraz innymi placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem: 
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1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 
uczniom  
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  
z wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku 
uczniów 
i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:  

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, 
nadobowiązkowe i pozalekcyjne, 

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem 
pełnienia dyżurów, 

3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny:  

a) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe  
z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-
turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów,  

b) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 
zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15  uczniów, 

c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 10 
uczniów. 

§ 17 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Biblioteka zajmuje 2 pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie  
i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego 
oraz stanowi centrum informacji multimedialnej.  

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, 
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez 
Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.   

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.  

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także 
współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy. 

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość  
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą, 

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
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3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania  
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

7. Inne zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych, 

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł 
informacji, 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych  
w szkole. 

 

§ 18 

1. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym według regulaminu 
ustalonego przez radę powiatu oraz motywacyjnym:  

1) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

2) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej. 

3) stypendium jako pomoc o charakterze motywacyjnym, udzielana przez Dyrektora 
szkoły: 

a) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 
średnią ocen, co najmniej 4,0 ustaloną przez szkolną komisję stypendialną, oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie, za który przyznaje się to 
stypendium,  

b) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
dobre wyniki w nauce i wysokie wyniki indywidualne lub I miejsce we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej dzielnicowym. 

2. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów  
w szkole organizowana jest stołówka szkolna. 

3. Zainteresowani uczniowie mogą wykupić obiad jednorazowo lub miesięcznie.  
Z obiadów korzystają także uczniowie uzyskujący tą drogą pomoc socjalną. 

4. Posiłki przygotowywane są w kuchni szkolnej zgodnie z zasadami zdrowego żywienia oraz 
normami żywieniowymi dla młodzieży z zachowaniem zasad HACCP.  
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§ 19 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za 
jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 
Dyrektor. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej  
i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 
uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia 

 

§ 20 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 
pomocniczych  
i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 
reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska 
urzędnicze, pomocnicze i obsługi: 
 Administrator sieci komputerowej 
 a) Administrowanie siecią komputerową w szkole. 
 b) Instalacja nowej infrastruktury sieciowej. 
 c) Konserwacja przewodów sieciowych. 
 St. Konserwator 
 a) Dokonywanie bieżących przeglądów obiektu szkolnego oraz terenu szkolnego pod kątem 
jego  stanu 
       technicznego, zabezpieczenia przed włamaniem oraz zagrożeń bhp i ppoż.           
 b) Usuwanie stwierdzonych usterek, powstałych uszkodzeń oraz występujących zagrożeń i  
nieprawidłowości. 
 c) Dokonywanie wszelkich napraw oraz konserwacji sprzętu w budynku szkoły, mebli, 
urządzeń i innego      wyposażenia szkoły.  
  
St. woźna 
 a) Sprzątanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.  
 b) Sprzątanie kilka razy dziennie obiektów ogólnodostępnych takich jak hole, korytarze i 
łazienki. 
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 c) Utrzymanie w czystości przydzielonych obiektów oraz znajdujących się w nich sprzętów i 
urządzeń  zgodnie 
 z wymogami higieny. 
 St. portier  
 a) Dozorowanie obiektu szkolnego – w systemie 24-godzinnym  (zgodnie z harmonogramem 
pracy dla  portierów). 
 b) Sprzątanie terenu szkolnego i terenu przyległego  do obiektu szkolnego, sprzątanie 
boiska,   odśnieżanie wejścia głównego do szkoły oraz chodników w okresie zimowym. 
 Sekretarka w sekretariacie szkoły  
 a) Obsługa sekretariatu szkoły i sekretariatu dyrektora. 
 b) Obsługa interesantów i uczniów szkoły.  
 c) Wsparcie pracy dyrektora - prowadzenie korespondencji, kalendarza oficjalnych    
wydarzeń   służbowych 
 i spotkań dyrektora. 
 Sekretarz szkoły  
 a) Obsługa sekretariatu szkoły. 
 b) Prawidłowe zgodne z przepisami wykonywanie prac kancelaryjnych. 
 c) Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej. 
 d) Opracowywanie i sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji szkolnej. 
 Kierownik gospodarczy  
 a) Obsługa pod względem eksploatacyjnym, remontowym  i inwestycyjnym majątku 
szkolnego.  
 b) Nadzór i organizacja pracy pracowników obsługi. 
 c) Prowadzenie spisów inwentarza szkoły i  odpowiedzialność za jego zabezpieczenie. 
 d) Ścisła współpraca z Dzielnicowym  Biurem Finansów Oświaty. 
 Specjalista ds. osobowych  
 a) Obsługa kadrowa  wszystkich pracowników szkoły i dokumentacji szkolnej w zakresie 
kadrowym. 
 b) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw osobowych  - teczek akt osobowych dla  
nauczycieli  
 i   pracowników niepedagogicznych. 
 c) Ścisła współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty. 

4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły  
w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także 
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.  

6. W Szkole funkcjonują: gabinet pielęgniarki, bufet. 

 

 

 

 

§ 21 

1.  W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora., który przede wszystkim zastępuje 
Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności. 
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2.  Za organizację kształcenia zawodowego odpowiada Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, 
do którego należy: 
1)  Organizacja zajęć praktycznych i praktyki zawodowe, utrzymywanie stałego kontaktu  z 
zakładami pracy i wychowawcami klas w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
2)  Przygotowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przekazanie jej do OKE. 
3)  Doradztwo i pomoc uczniom w znalezieniu praktyk. 

 

 

§ 22 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 
potrzeby  
i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego 
opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 
bezpieczeństwa   
 i higieny pracy, 

2) przestrzeganie zapisów statutu, 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego, 

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów, 

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

8) troska o poprawność językową uczniów, 

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie 
warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

11) aktywne uczestniczenia w zebraniach Rady pedagogicznej, 

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 
form oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem, 

15) wybór programów nauczania, 

16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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§ 23 

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-
zadaniowe.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego 
zadaniem jest  
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb.  

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych,  

2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem 
udzielenia pomocy uczniowi,  

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na 
wniosek zespołu. 

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących  podręczników, 

2)  wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania,  

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści 
programowych, 

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych, 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji  pedagogicznych. 

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych 
spraw szkolnych. 

 

§ 24 

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

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:  

1) diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków, 

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 
działań wychowawczych, 

3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów 
wychowawczych, 

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
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5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia, 

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się, 

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji  
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce  
i zachowaniu uczniów, 

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

 

§ 25 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 
stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych 
problemów młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 

9) koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią 
zdrowia psychicznego.  

    10) Szkoła w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z 
następującymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:  
     a)  z Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną w zakresie diagnozy i terapii uczniów oraz 
planowania ich kariery zawodowej, 
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     b)  Jednostkami samorządu lokalnego (m.in. urzędy gminne, miejskie) w zakresie np. 
pomocy socjalnej), 
      
c)   Policją i Strażą Miejską w ramach współpracy dotyczącej profilaktyki zagrożeń (spotkania  
z zaproszonymi specjalistami i informowanie policji o przejawach demoralizacji młodzieży 
oraz  zdarzeniach na terenie szkoły stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów. 
     d)  Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi w celu edukacji i profilaktyki 
zdrowotnej  
     e)  Kuratorami zawodowymi i społecznymi w celu wymiany informacji dotyczących 
środowiska  ucznia i podejmowanych oddziaływań wychowawczych 
     f)  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach wspierania uczniów potrzebujących pomocy  
 (finansowanie obiadów oraz doraźna pomoc materialna i rzeczowa) 
     g)  Organizacjami pozarządowymi i uczelniami wyższymi w zakresie doradztwa 
zawodowego. 

 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla technikum, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

§ 26 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów w bibliotece, 

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

3) udzielania informacji o zbiorach, 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, 

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) gromadzenia zbiorów, 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów, 

3) organizacji udostępniania zbiorów, 
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4) organizacji warsztatu informacyjnego, 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego  
w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie 
literatury pedagogicznej, 

2) bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami szkolnymi (uczelnianymi) celem szerszego 
propagowania różnych imprez czytelniczych,  

4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 
Dyrektora. 

 

§ 27 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać 
udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  
 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 28 
1. Uczeń w Szkole  ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,  

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez 
przedmiotowe systemy oceniania, 

4) poszanowania swej godności, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 
trzecich, 
7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd uczniowski, 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) być przygotowanym do każdych zajęć, 

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
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4) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (w kolorach biało-czarno-
granatowym), poza dniami uroczystości dopuszcza się strój stosowny do miejsca i 
charakteru zajęć 
5) zakaz noszenia nakrycia głowy na terenie szkoły (nie dotyczy tożsamości wyznaniowej) 

szczegółowe wytyczne odnośnie ubioru uczniów regulują zarządzenia Dyrektora Szkoły. 
 

 

6) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

7) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

 

8) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności przez 
rodziców  
w formie pisemnej w dzienniczku ucznia (przez rodziców lub ucznia pełnoletniego), lub 
dzienniku elektronicznym Librus. 

9) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  
i zgody zainteresowanych, 

10) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 
w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych w jakiejkolwiek 
formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie 
połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym), 

 

ROZDZIAŁ VII 
NAGRODY I KARY.  ZASADY ODWOŁANIA SIĘ OD KAR ORAZ SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW 

 

§ 29 
1. Nagrody: 

a) nagrody są przyznawane przez wychowawcę, nauczycieli lub Dyrektora. Nagrody 
przyznawane są za:  

- wyniki w nauce, 
- udział w olimpiadach, turniejach, konkursach, rozgrywkach sportowych na 

szczeblach szkolnych  
i szczeblach wyższych niż szkolny, 

- frekwencję, 
- pracę uczniów na rzecz szkoły i środowiska. 

b) nagrody mogą mieć charakter ustny (pochwały, wyróżnienia), rzeczowy 
(nagrody, książki, dyplomy itp.) oraz finansowy (zgodnie z Regulaminem 
przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia 
sportowe) 

c) corocznie przyznawana jest pieniężna nagroda Tytuł NAJ dla najlepszego 
absolwenta Zespołu Szkół Łączności w Warszawie na podstawie zatwierdzonego 
regulaminu. 

d)  Uczeń pełnoletni lub opiekun prawny mogą złożyć odwołanie od przyznania 
nagrody do Dyrekcji     
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               szkoły w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 
 
2. Kary: 

a) ukaranie ucznia może nastąpić na wniosek wychowawcy, nauczyciela, Rady 
pedagogicznej lub Dyrektora. 

b) kary są wymierzane przez wychowawcę lub Dyrektora w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną.  
Są to:  
- upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę klasy lub Dyrektora, 
- upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę klasy lub Dyrektora, 
- nagana pisemna udzielona przez Dyrektora szkoły, 
- nagana pisemna z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora szkoły, 

    - informacja o niewłaściwym zachowaniu ukaranego ucznia może być 
umieszczona i dostępna  
w  Dzienniku Elektronicznym LIBRUS, 

c) udzielenie upomnienia lub nagany związane jest z dołączeniem dokumentu 
do teczki ucznia 

d) Od udzielonej kary uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się do 
Dyrektora szkoły  
     w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) 
o ukaraniu (dotyczy uczniów niepełnoletnich). 
3. Skreślenie z listy uczniów 
a) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku wystąpienia któregoś ze 
zdarzeń: 

- spożywanie alkoholu na terenie szkoły, 
- używanie i rozprowadzanie narkotyków, substancji psychotropowych, 
dopalaczy itp., 
- wulgarne, agresywne zachowywanie się w stosunku do kolegów, nauczycieli, 
pracowników Szkoły, 
- atak słowny, fizyczny lub nękanie psychiczne w stosunku do kolegów, 
nauczycieli i pracowników Szkoły, 
- udowodnioną prawnie kradzież mienia szkolnego lub mienia uczniów, 
nauczycieli lub innych pracowników Szkoły, 
- popełnienie wykroczeń w stosunku do obowiązującego prawa lub 
przestępstwo na tle kryminalnym, 
- udowodnione i umyślne narażenie uczniów szkoły, nauczycieli lub innych osób  
na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, 
- odbywanie prawomocnego wyroku pozbawienia wolności. 

b) w przypadku ucznia pełnoletniego dopuszcza się skreślenie z listy uczniów za porzucenie 
szkoły lub uporczywe wagary (tzn. co najmniej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na 
zajęciach dydaktycznych). 
 
c) wniosek jest przedstawiony i opiniowany przez Radę Pedagogiczną, co upoważnia 
Dyrektora  
do rozpoczęcia postępowania administracyjnego. 
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d) Dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu celem sformułowania 
pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego w tej sprawie – opinia ta nie jest wiążąca dla 
Dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna. 
 
e) Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu i zgodnie z art. 61 Kodeksu postępowania 
administracyjnego rozpoczyna postępowanie w tej sprawie. 
f) decyzja o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i informacją o trybie odwoławczym jest 
dostarczana uczniowi; 
g) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu odbierają i podpisują jego rodzice; 
jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest listem 
poleconym, za potwierdzeniem odbioru;  
 h) jeśli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni 
ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada 
nowe fakty;  
i) jeśli Dyrektor przychylił się do odwołania, wydaje swoją decyzję na piśmie;  
j) jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, zobowiązany jest w terminie 7 dni przesłać 
odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego – Kuratorium 
Oświaty, który ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez Kuratora Oświaty może być 
przez stronę zaskarżona do WSA, a następnie do NSA;  
k) do czasu otrzymania ostatecznej decyzji uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia lekcyjne, 
chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności;  
l) rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się, zgodnie z art.108 kodeksu postępowania 
administracyjnego, w przypadkach:  

1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,  
2) dla zabezpieczenia majątku narodowego przed ciężkimi stratami,  
3) ze względu na inny interes społeczny,  
4) ze względu na wyjątkowo ważny interes strony;  

 
m) Dyrektor wykonuje decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub 
natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (obwarowany 
przepisem art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
 
n) w przypadku wniesienia odwołania Dyrektor wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu 
rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą. 

 

§ 30 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz 
współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie 
rodziców, 

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 

3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania 
swojego dziecka, 
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4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów, 

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

§ 31 

1. Ocenianiu podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2)  zachowanie ucznia. 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  
kształcenia  
w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 
programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
–  
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  
i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia 
określonych w niniejszym Statucie szkoły.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, a śródroczną  
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
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§ 32 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

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

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali  
i w formach przyjętych w szkole,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  o postępach  
i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 33 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 
samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły 
do 10 września każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą 
Przedmiotowe Systemy Oceniania   
i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. Przedmiotowe 
Systemy Oceniania dostępne są w sekretariacie Szkoły. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 15 września danego roku 
informują uczniów i rodziców o: 
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a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które są 
odrębnymi dokumentami.  

3. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje 
rodziców  
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 15 września 
danego roku.  

4. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 3  informacji uczniom  
i rodzicom znajduje się w dzienniku elektronicznym Librus. 

5. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i 
wychowawców 
 z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2 i 3. Z uwagi na nieobecność 
rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.  

 

§ 34 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym  
z praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca 
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego 
rodzicom podczas lekcji lub zebrania na terenie szkoły. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 
– na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne 
z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca sierpnia tego roku.  

 

§ 35 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami. 
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2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w 
przypadkach określonych innymi przepisami. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze 
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

 

§ 36 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu 
styczniu.  

2. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu.  

3. Oceny bieżące oraz 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 

4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, 
lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.  

 

5. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych 
otrzymanych z form określonych w poszczególnych systemach oceniania. Ocena śródroczna 
lub roczna powinna wynikać  
z co najmniej 3 ocen cząstkowych.  

 

§ 37 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

Przestrzeganie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 
oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 



27 
 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 38 

1. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli: 
Uczeń przejawia szeroko rozumianą aktywność, której celem jest dobre imię szkoły i 
społeczności uczniowskiej. Posiada wzorową kulturę osobistą w sposobie bycia, mówienia i 
estetycznego wyglądu. Rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, ma 
osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne. Jego frekwencja stanowi przykład 
obowiązkowości i systematyczności. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 
Uczeń bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, pełni funkcję w samorządzie 
klasowym. Swoją postawą wyraża dbałość o honor i tradycję szkoły. Postępuje zgodnie z 
zasadami współżycia społecznego. Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią. Dba o 
własny rozwój, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Frekwencja ucznia jest na poziomie 
bardzo dobrym (nieliczne nieobecności i spóźnienia). 

3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 
Uczeń wypełnia obowiązki i przestrzega praw zawartych w Statucie Szkoły. Przejawia 
zainteresowania potrzebami społeczności uczniowskiej, posiada wysoką kulturę osobistą. 
Rozwija swoje zainteresowania. Jest skłonny do korekty zachowań niewłaściwych (palenie 
papierosów na terenie szkoły, przeklinanie itp.). Liczba godzin nieusprawiedliwionych w 
ciągu semestru nie powinna przekraczać tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych. 

4.  Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli: 
Uczeń w zadowalającym stopniu przestrzega praw i wypełnia obowiązki zawarte w 
Statucie szkoły. Realizuje zasadę współżycia społecznego (nie stwarza trudności 
wychowawczych lub niewielkie). Spełnia ogólnie przyjęte wymogi kultury osobistej 
(sposób bycia, kultura słowa, wygląd). Rozwój osobisty realizuje tylko na obowiązkowych 
zajęciach lekcyjnych. Liczba godzin nie usprawiedliwionych w ciągu semestru nie 
przekracza tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych. 

5. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli: 
Uczeń nie przestrzega praw i obowiązków Statutu szkolnego. Lamie zasady współżycia 
społecznego. Niszczy mienie szkolne, nie dba o kulturę osobistą w mowie, sposobie 
ubierania się i byciu. Wykazuje niewielką chęć korekty swojego zachowania. Liczba godzin 
nieusprawiedliwionych przekracza tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli:  
Uczeń narusz w sposób rażący prawa ucznia, nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w 
Statucie szkoły. Lekceważy zasady współżycia społecznego. Wykracza daleko poza ogólnie 
przyjęte normy kultury osobistej  
w sposobie bycia, mówienia i wyglądzie. Nie wykazuje chęci korekty swojego zachowania. 
Liczba godzin nieusprawiedliwionych znacznie przekracza tygodniowy wymiar zajęć 
lekcyjnych. 

 

§ 39 
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1. O osiągnięciach ucznia powiadamiamy rodziców w następujący sposób: dyżury nauczycieli, 
zebrania z rodzicami, zapis w dzienniku elektronicznym.  

2. Nie później niż na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 
ocenach niedostatecznych, rodziców informuje się w następującym trybie:  

1) nie później niż na 30 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym organizuje się zebrania 
rodziców, na których wychowawcy przedstawiają propozycje ocen z zajęć edukacyjnych  
(pisemne zestawienie ocen), 

.3. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców  
z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2. Z uwagi na nieobecność rodzic 
winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub 
roczną wystawia wyznaczony przez Dyrektora inny nauczyciel danego przedmiotu. 

 

5. Tryb ustalania oceny z zachowania: 

1)  na 7 dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciele uczący w danej szkole     
przedstawiają swoje propozycje ocen z zachowania dla uczniów danej klasy,                                       

2) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu propozycji uczniów  
i nauczycieli.  

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem 
w tej sprawie  
w terminie do 3 dni.  

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia 
nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych, 

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 
edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 2 dni od otrzymania wniosku i 
informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.  

7.  Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po 
złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w 
terminie do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć na 
ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego 
kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie 3 dni od otrzymania 
wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę  
o rozstrzygnięciu. 

8. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 2 dni przed rocznym 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej.  
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§ 40 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek jego 
rodziców złożony do Dyrektora szkoły na 3. dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

§ 41 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie 
określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 42 
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1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. 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 
roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.  

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły branżowej, Rada pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze 
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej, oraz spełnione są 
nastepujące warunki: uczeń ma co najmniej dobrą ocenę z  zachowania i otrzymał w części 
pisemnej egzaminu poprawkowego co najmniej 50% punktów minimum wymaganego na 
ocenę dopuszczającą.  

7. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (także w wyniku 
egzaminu poprawkowego). 

8. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub 
religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.  

 

ROZDZIAŁ IX 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 44 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści:  Branżowa Szkoła I stopnia nr 
55  w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24 

2. Tablice i pieczęcie Szkoły mają treść: Branżowa Szkoła I stopnia nr 55  
w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24 
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3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Dokumenty  
z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają 
odrębne przepisy. 

 

 

§ 45 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 
uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ 
szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 
społeczności szkolnej. 

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej  oraz na stronie WWW. 

5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po 3 zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu 
jednolitego Statutu. 
Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie społeczności szkolnej. 
6. Statut wchodzi w życie z dniem ….. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia …… 
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