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ROZDZIAŁ I 
 

INFORMACJE  WSTĘPNE 
spis treści 

§ 1.1. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego zwany dalej szkołą zlokalizowany jest przy ulicy 
Lipowej 33 w Grudziądzu. 
 
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina - Miasto Grudziądz.  
 
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 
 
§ 2.1. W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą następujące szkoły: 
 

1) Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, kształcące 
w zawodach: 

a) technik architektury krajobrazu, 
b) technik agrobiznesu, 
c) technik rolnik, 
d) technik weterynarii, 
e) technik mechanizacji rolnictwa, 
f) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
g) technik technologii drewna, 
h) technik organizacji reklamy. 

 
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Grudziądzu o profilu: 
a) ogrodnik, 
b) mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej 

 
3) Szkoła policealna nr 4 o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym 
zawodzie. 
 
2. Nazwa szkoły wchodząca w skład Zespołu Szkół Rolniczych składa się z nazwy „Zespół Szkół Rolniczych 

im. Władysława Grabskiego” i nazwy własnej. 
 
§ 3. Dyrektor szkoły ustala nowe zawody w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii 
powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
spis treści 

§ 4.1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 
i odpowiednich przepisach wydanych na jej podstawie, z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 
 

1) umożliwia pełny i wszechstronny rozwój intelektualny, etyczno-moralny, emocjonalny i fizyczny 
zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia w warunkach poszanowania godności osobistej i religijnej; 

2) chroni przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju 
psychicznego i moralnego uczniów; 
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3) uczy miłości do ojczyzny, poszanowania dziedzictwa kulturowego, przygotowuje do wypełniania 
obowiązków zawodowych i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności;  

4) zapewnia realizowanie zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania zawartych 
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i zawodowego; 

5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania 
zawodu.  

 
§ 5. Szkoła kształtuje poczucie obowiązku i dyscypliny pracy oraz poszanowania mienia szkoły. 
 
§ 6. Środowisko wychowawcze szkoły sprzyja realizowaniu celów i zasad stosownie do aktualnych 

możliwości szkoły oraz wieku uczniów, poprzez współpracę z rodziną i instytucjami wspomagającymi. 
 
§ 7. Szkoła umożliwia rozwój samorządności młodzieży. 
 
§ 8. Szkoła kształtuje właściwe postawy moralne uczniów  zgodne z ogólnie przyjętymi normami. 
 
§ 9. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną odpowiednią do potrzeb uczniów oraz  

możliwości szkoły zgodnie z programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. 

 
§ 10.1.Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć edukacyjnych poprzez: 

1) objęcie budynku i szkolnych terenów nadzorem CCTV; 
2) organizowanie dyżurów nauczycielskich na każdej kondygnacji w szkole oraz na boisku szkolnym; 
3) szczególną opiekę wychowawcy klasy - indywidualne traktowanie każdego wychowanka, 

wspomaganie działań uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów klasowych i osobistych; 
4) otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych, włączenie do tych działań nauczycieli 

i uczniów klas starszych; 
5) nadzór nad zdrowiem uczniów poprzez współpracę ze szkolną służbą zdrowia; 
6) analizę warunków bhp oraz usuwanie istniejących zagrożeń, zwłaszcza w czasie zajęć praktycznych 

i sportowych; 
7) umożliwienie korzystania z gorącego napoju w pomieszczeniu klubowym. 

 
§ 11. Szkoła organizuje wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze zgodnie z regulaminem 

wycieczek. 
 
§ 12. Szkoła stwarza odpowiednie warunki nauczania oraz pobytu uczniom niepełnosprawnym. 
 
§ 13. Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczne warunki odbywania praktycznej nauki zawodu na terenie obiektu 
szkolnego, a w gospodarstwach szkoleniowych i innych przedsiębiorstwach przyjmujący na praktykę 
zgodnie z przepisami o zasadach organizacji i finansowania praktycznej nauki zawodu. 

 
§ 14. Szczególną opieką otacza się uczniów klas pierwszych zapewniając im wszechstronną pomoc ze strony 
nauczycieli i uczniów klas starszych oraz odstępując od wystawiania ocen niedostatecznych w pierwszych 
dwóch tygodniach nauki. 
 
§ 15. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania 
i profilaktyki uzależnień, z uwzględnieniem ich prawa do zapoznania się z zadaniami szkoły i przepisami 
prawa oświatowego. 
 
§ 16. Szkoła zapewnia doraźną pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach 
w postaci zapomóg lub stypendiów zależnie od możliwości finansowych szkoły oraz stypendia o charakterze 
motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane po każdym semestrze zgodnie 
z regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 
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Uczeń zamieszkały na terenie Grudziądza może uzyskać pomoc materialną o charakterze socjalnym zgodnie 
z przepisami wydanymi przez Prezydenta Grudziądza. 
 
§ 17a. 1.Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 

1)  edukacja zdrowotna – dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne; 
2)  kształtowanie postaw społecznych – umiejętność budowania prawidłowych relacji z otoczeniem, 

rozwijanie kompetencji społecznych, wdrażanie do działania na rzecz innych (wolontariat); 
3)  kultura – wpajanie wartości, norm, wzorów zachowani; 
4)  bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych); doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych. 
2. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych; 
2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 
3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości obywatelskiej; 
4) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych zagrożeniach 

jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 
5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia; 
6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

3. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu zagrożeń 
wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół wychowawczy, jeżeli 
zachodzi taka potrzeba program jest modyfikowany. 
4. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 3, przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy lata radzie 
pedagogicznej oraz radzie rodziców.  
 
§ 18a. 1. W szkole są prowadzone zajęcia z religii oraz etyki (w miarę potrzeb i możliwości kadrowych). 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone przez rodzica lub 

pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 
4. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 
5. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 
 
§ 19. 1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który ma na celu pomóc 
uczniowi w wyborze kierunku dalszego kształcenia się oraz w trafnym wyborze zawodu i nabyciu 
umiejętności poruszania się na rynku pracy. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawiera plan pracy doradztwa zawodowego. 
 
2. System doradztwa zawodowego obejmuje wszystkich uczniów szkoły. Szczególna uwaga skierowana 

jest na uczniów klas  najstarszych. 
 

3. W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy, do którego zadań należy w szczególności: 
  
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla  

danego poziomu kształcenia; 
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: 
a) rynku pracy, 
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, 
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym 

i zawodowym, 
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e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów 
niedostosowanych społecznie, 
 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;  
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery  i podjęcia roli zawodowej; 
6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami; 
8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania 
uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie 
profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 
w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

ORGANY SZKOŁY I ZASADY ICH DZIAŁANIA 
spis treści 

§ 20. Organami szkoły są: 
 
Dyrektor szkoły. 
Rada pedagogiczna. 
Rada rodziców. 
Samorząd uczniowski. 
 
§ 21.1. Dyrektor szkoły w szczególności : 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 
2) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 
3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
4) opracowuje program rozwoju szkoły obejmujący 5 lat szkolnych oraz roczny plan rozwoju szkoły; 
5) podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i w gablocie informacyjnej do dnia 

15 czerwca szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

6) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 
szkoły;  

7) współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim; 
8) przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących i wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania 
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych; 

10) odpowiada za właściwą realizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole; 
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
12) powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje go, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej; 
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13) powierza stanowisko kierownika szkolenia praktycznego i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej; 

14) tworzy zespoły przedmiotowe klasowe, zespół wychowawczy i zespoły problemowo-zadaniowe 
i powołuje ich przewodniczących, na wniosek zespołu; 

15) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
16) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 
17) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 
18) zarządza finansami szkoły, dba o powierzone mienie; 
19) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami; 
20) organizuje formy i zasady kontroli zarządczej; 
21) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów; 
22) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego; 
23) opracowuje arkusz organizacyjny, prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 
24) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, w tym badanie 

osiągnięć edukacyjnych; 
25) przedstawia radzie pedagogicznej, 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
26) może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu 

uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy 
z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd 
uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia 
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;  

27) dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na 
terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły 
w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta gminy (burmistrza, 
prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, 
w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian; 

28) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę; 

29) na podstawie propozycji zespołów przedmiotowych ustala zestaw podręczników obowiązujący we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne 

30) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 
obowiązujących w danym roku szkolnym  

31) realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
 
2.  Jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia 
zostaną naruszone. 

 
3.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 
 
§ 22.1. W szkole tworzy się stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektorów przy przestrzeganiu zasady, że jedno stanowisko wicedyrektora może przypadać na 
nie mniej niż 12 oddziałów; 

2) kierownika szkolenia praktycznego kierującego kształceniem praktycznym w szkole. 
 
2. Osoby, którym powierzono stanowisko kierownicze wykonują zadania zgodnie z wyznaczonym przez 
dyrektora zakresem obowiązków oraz wewnętrznym podziałem kompetencji. 
 
§ 23.1.W szkole działa rada pedagogiczna, wspólna dla wszystkich szkół, która jest kolegialnym organem 
szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
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2.  Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem. 
 
3.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych 

zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.  
 
4.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania śródrocznego, semestralnego 
i rocznego uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora 
szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

 
5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
 
6.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 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. 

 
7.  Opinie i decyzje rada pedagogiczna wyraża w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. 
 
8.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
 
9.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw na niej 

poruszanych, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 

 
§ 24.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw 

istotnych dla szkoły; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
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; 
 

2. 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. 

 
3.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 
§ 25. 1. Rada pedagogiczna wykonuje również następujące zadania: 

1) uchwala statut szkoły; 
2) występuje z wnioskami o dokonanie oceny jakości pracy szkoły, dyrektora lub nauczycieli; 
3) wyróżnia uczniów w formie dyplomu uznania i nagrody dla najlepszego ucznia i absolwenta. 
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2. Rada pedagogiczna zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii rady rodziców lub samorządu uczniowskiego 

w następujących sprawach: 
1) przy uchwalaniu statutu szkoły w punktach dotyczących bezpośrednio społeczności uczniowskiej; 
2) w sprawie przebiegu i organizacji zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów nadobowiązkowych; 
3) przy ustanawianiu sposobów wyróżniania uczniów lub zmiany dotychczasowych zasad wyróżniania; 
4) w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów; 
5) opinie dotyczące punktu “4)” wyrażane są na piśmie. 

 
§ 26. Przewiduje się możliwość powołania rady szkoły za zgodą przynajmniej dwóch kolegialnych organów 
szkoły. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch 
spośród trzech następujących podmiotów: rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
W skład rady wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie. Wyboru nauczycieli dokonuje się 
na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej, rodziców spośród elektorów, którymi są trójki klasowe 
rodziców. Wybory uczniów organizuje samorząd uczniowski. Rada powinna liczyć nie mniej niż 6 osób. 
 
§ 27.1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. Zasady tworzenia 
rady uchwala ogół rodziców. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady rodziców określa regulamin rady 
rodziców uchwalony przez radę. Rada rodziców współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły 
występując z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
 
2.  W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez 

rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 
3.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  
 
4.  Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły, 
b) programu profilaktyki. 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  
 

5.  Rada gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 
wspierania statutowej działalności szkoły, określa zasady ich wydatkowania, prowadzi dokumentację 
finansową i pełne rozliczenie zgodnie z przepisami prawa. 

 
6.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 
 
7.  Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole; 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce 

i przyczyn trudności w nauce; 
4) uzyskiwania informacji o przewidywanych okresowych lub rocznych ocenach niedostatecznych 

swego dziecka na jeden miesiąc przed klasyfikacją; 
5) uzyskiwania innych informacji i porad. 
 

8.  Prawa wymienione w ust. 7 pkt.  4 realizowane są w następujących formach: 
1) wywiadówki śródsemestralne i semestralne; 
2) indywidualne wizyty i spotkania z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów; 
3) pisemne informacje szkoły w wypadkach szczególnych; 
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4) informacje uzyskiwane za pośrednictwem rady rodziców. 
 
 
9.  Rodzice mają obowiązek: 

1) zapewnić możliwość regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
2) interesować się postępami w nauce i zachowaniu swojego dziecka i zapewnić mu właściwe warunki 

do nauki w domu; 
3) zaopatrzyć w podstawowe przybory szkolne; 
4) współpracować ze szkołą w zakresie wychowania i edukacji swojego dziecka; 
5) uczestniczyć w zebraniach szkolnych; 
6) poinformować wychowawcę o przedłużającej się nieobecności ucznia w szkole (powyżej 3 dni); 

 
§ 28.1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie 
szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów 
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 
uczniów. 
 
2.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  
 
3. Organem przedstawicielskim samorządu uczniowskiego jest prezydium samorządu uczniowskiego, w 

skład której wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, trzech członków. 
 

4.  Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 
1) prawo do zapoznania z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 
5) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.  

 
§ 29.1. Organy szkoły współdziałają ze sobą kierując się następującymi zasadami:  

1) każdy organ szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
kompetencji określonych statutem i regulaminem; 

2) przedstawiciele organów szkoły wymieniają informacje na spotkaniach inicjowanych przez 
dyrektora szkoły. 

 
2. Sytuacje konfliktowe między organami są rozpatrywane w obecności dyrektora szkoły, który prowadzi 

postępowanie wyjaśniające.  
 
3. Zainteresowane strony są informowane o podjętej w sprawie sytuacji wymienionej w ustępie 2 decyzji 

w formie pisemnej lub ustnej. W podejmowaniu decyzji dyrektor kieruje się obowiązującymi przepisami 
prawa i dobrem szkoły. 

 
ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
spis treści 

§ 30.1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia 
następnego roku. 

1) Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
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2) Szczegółowy terminarz roku szkolnego zatwierdza rada pedagogiczna. 
 
§ 31.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z art.42 ust 2, pkt 2 Karty Nauczyciela; 
3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w formie kół zainteresowań oraz zajęć 

w ramach funduszy europejskich; 
4) kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych i pracowni, praktyki zawodowej, nauki jazdy 

samochodem dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa,  nauki jazdy ciągnikiem dla zawodów: 
technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii i technik mechanizacji rolnictwa. 

 
2.  Zajęcia wymienione w ustępie 1 pkt. 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 
 
§ 32. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny 
program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje 
w drodze decyzji administracyjnej. 
 
§ 33. 1. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o których 
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.  
 
2. Arkusz organizacji szkoły przekazywany jest do zatwierdzenia przez organ prowadzący oraz przez 

Kuratorium Oświaty. 
 
3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 
poszczególnych nauczycieli. 

 
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy plan zajęć, określający organizację zajęć 
edukacyjnych. 

 
5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim 

z uwzględnieniem zawodu, w którym kształci, zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, 
kadrowych i finansowych ustala przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym, spośród których 
uczeń wybiera dwa przedmioty. 
 

6. Wykaz przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających, 
w klasach realizujących kształcenie według podstawy programowej kształcenia ogólnego znajduje się 
w szkolnych planach nauczania. 

 
§ 34.1. Nabór do klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzany jest w formie 
elektronicznej. 
 
2. Warunkiem przyjęcia na I semestr nauki w szkole policealnej jest uzyskanie świadectwa ukończenia lub 

dojrzałość liceum ogólnokształcącego lub technikum. 
 

3. Rekrutacja do klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się na podstawie 
wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia 
gimnazjum zgodnie z zarządzeniem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji. 
Szczegółowe zasady postępowania przy rekrutacji zawarte są w „Regulaminie elektronicznego naboru”. 
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4. Do szkoły uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, w zasadzie od 16 roku życia oraz kontynuują 
naukę a zasadzie nie dłużej niż do 22 roku życia w technikum oraz w zasadzie nie dłużej niż do 24 roku 
życia w szkole policealnej. 

 
§ 35. Uczeń klasy pierwszej może zmienić w ciągu I semestru nauki zawód nauczania na własną, 
uzasadnioną prośbę po uzupełnieniu różnic programowych. 
 
§ 36.1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział złożony z uczniów wspólnie uczących się 
przedmiotów obowiązkowych w ciągu całego roku nauki, określonych planem nauczania i programem dla 
danej szkoły dopuszczonych do użytku szkolnego. 
 
2.  Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 25 - 35 uczniów. 
 
3.  Organizację zajęć edukacyjnych wszystkich oddziałów w szkole określa tygodniowy rozkład zajęć 
ustalony na podstawie arkusza organizacyjnego. 
 
4.  Oddziały dzieli się na grupy na zajęciach wymagających szczególnych warunków nauki i bezpieczeństwa 
oraz, jeśli z treści programowych wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, doświadczeń i pokazów. 
 
5.  Podział na grupy stosuje się z następujących przedmiotów:  

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki oraz techniki biurowej i komputerowej 
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Liczba osób w grupie, na zajęciach informatyki nie 
może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka 
angielskiego w agrobiznesie i języka niemieckiego w agrobiznesie z tym, że przy podziale na grupy 
uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego: zajęcia są prowadzone 
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów. 

3) na nie więcej niż połowie obowiązujących zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla 
których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 
laboratoryjnych, tj.: biologia, chemia, fizyka, po – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści 
programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych tj.: zawód 
technik rolnik: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie; zawód technik 
weterynarii: anatomia i fizjologia zwierząt, diagnostyka chorób zwierząt, choroby zwierząt, higiena 
produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozród zwierząt; zawód technik agrobiznesu: 
elementy rachunkowości; zawód technik mechanizacji rolnictwa: podstawy techniki, naprawa 
pojazdów i maszyn rolniczych; zawód technik architektury krajobrazu: podstawy projektowania 
architektury krajobrazu, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu – w oddziałach 
liczących więcej niż 30 uczniów; 

5) na zajęciach z wychowania fizycznego w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych 
przypadkach, grup międzyklasowych; 

6) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania 
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

7) Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się z podziałem na grupy , przy czym co do zasady 
liczebność grupy nie może być niższa niż 6 uczniów i wyższa niż 15 uczniów zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa pracy. 

 
6. Szkoła organizuje naukę jazdy ciągnikiem i samochodem w celu zdobycia uprawnień kat. T i B dla 
kształconych zawodów, zgodnie z, podstawą programową oraz naukę obsługi maszyn rolniczych, a także 
naukę jazdy i pracę kombajnów zbożowych. Szczegółowe uregulowania organizacji nauki jady stanowią 
odrębne przepisy oraz szkolny Regulamin Nauki Jazdy.” 
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§ 37. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć. 
 
§ 38. Godzina lekcyjna  zajęć edukacyjnych – ogólnokształcących, z kształcenia zawodowego teoretycznego 
i praktycznego trwa 45 min., godzina praktyk zawodowych i nauka jazdy 60 minut. W wyjątkowych 
sytuacjach dyrektor może zarządzić inną organizację zajęć 
 
§ 39. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, a po trzeciej godzinie lekcyjnej 20-minutowa przerwa 
śniadaniowa. 
 
§ 40. Niektóre formy zajęć edukacyjnych jak: zajęcia fakultatywne, koła zainteresowań prowadzone są poza 
systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 
 
§ 41. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej 
kształcenia ogólnego organizowane są w oddziałach, natomiast zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.  
 
§ 42. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego 
mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkołach wyższych, 
centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych – przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
szkołą a daną jednostką. 
 
§.43. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych 
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 
 
§ 44. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych 
z budżetu szkoły nie może być w zasadzie niższa niż 10 uczniów. 
 
§ 45.1.Szkoła organizuje kształcenie praktyczne zgodnie z podstawą programową dla poszczególnych 
zawodów. 
 
2. Podstawę prawną oraz szczegóły kształcenia określa regulamin „Kształcenie praktyczne w Zespole Szkół 

Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu” stanowiącego załącznik do statutu. 
 
§ 46.1. Biblioteka szkolna jest multimedialnym centrum edukacji czytelniczej, informacyjnej, medialnej dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – 
wychowawczych, oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. 
2. W skład biblioteki wchodzą:  wypożyczalnia, czytelnia i zaplecze.  
3. Czas pracy biblioteki i czytelni ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. 
4. Godziny pracy biblioteki i czytelni dostosowane są do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególny sposób 

umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów 

uczęszczających do szkoły. 
6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze 

(materiały audiowizualne, programy komputerowe). 
7. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

a) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 
b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 
c) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 
d) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 
e) czasopisma dla  młodzieży; 
f) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  
g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 
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h) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 
i) zbiory multimedialne; 
j) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały regionalne 

odpowiednie dla narodowości uczniów. 
8. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 
a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 
c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne 

użytkowanie; 
2) nauczycielami w zakresie: 

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

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania 

się z dbania o wspólne podręczniki; 
3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 
d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania 

o wspólne podręczniki, 
e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania 

trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 
9. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami 

kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, 
materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

10. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa dyrektor w uzgodnieniu z  radą rodziców i samorządem 
uczniowskim w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych 
w tym ze zbiorów multimedialnych oraz korzystania z dostępu do Internetu. 

11. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem 
przepisów o bibliotekach. 

 
ROZDZIAŁ V 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
spis treści 

§ 47.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych 
i pracowników obsługi. 
 
2. Wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, kierując się przy 

tym: 
1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami; 
2) realnymi potrzebami i możliwościami szkoły; 
3) bieżącą oceną ich pracy oraz postawą etyczno – moralną. 

 
3. Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika nie będącego nauczycielem, zatrudnionego na 

określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę. 
 
§ 48.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość 
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  
 
§ 49.1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. 
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Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 
uczniów, dla których jest przeznaczony. 
 
2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole 
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. 
 
3. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów 
nauczania. 

 
4. Nauczyciel ma prawo wyboru  podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 
a dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego 

 
5. Nauczyciel wypełnia obowiązki zgodnie z art. 6 ustawy Karta nauczyciela oraz wypełnia zadania związane 

z: 
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego; 
3) informowaniem uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania z danego przedmiotu, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz 
o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w regulaminie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

4) bezstronnym i sprawiedliwym ocenianiem osiągnięć uczniów według zasad i kryteriów określonych 
w regulaminie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

5) wykonywaniem poleceń służbowych i realizowaniem zarządzeń dyrektora szkoły, wydawanych 
w ramach jego kompetencji; 

6) stałym doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i wychowawczych; 
7) braniem czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej oraz zespołów, do których został 

powołany; 
8) regularnym zapoznawaniem się z zarządzeniami i komunikatami dyrektora i ogłaszanymi na tablicy 

informacyjnej; 
9) przestrzeganiem dyscypliny pracy; 
10) wspieraniem każdego ucznia w jego rozwoju; 
11) dążeniem do pełni własnego rozwoju osobowego; 
12) kształceniem i wychowywaniem młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
13) dbaniem o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 
 
6. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, jak i w czasie wycieczek i zajęć 
edukacyjno - wychowawczych realizowanych poza szkołą. Ustala się następujący tryb odpowiedzialności: 

1) w czasie zajęć edukacyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia; 
2) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym dniu oraz podczas przerw międzylekcyjnych 

odpowiedzialny jest nauczyciel pełniący dyżur; 
3) dyżury nauczycieli podczas przerw ustalane są w rozporządzeniu dyrektora. 

 
§ 50.1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny. 
 
2. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły 
informację z Krajowego Rejestru Karnego. 
 
§ 51.1.Nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedmiotów ogólnokształcących tworzą zespoły 
przedmiotowe, a wychowawcy i pedagog zespół wychowawczy. 
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2. Szczegółową organizację i zadania zespołów przedmiotowych określa regulamin. Zebrania zespołów są 
protokołowane.  
3. Pracą zespołów kieruje powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek członków zespołu, przewodniczący 
zespołu. 
 
4. Zespoły przedmiotowe zrzeszają nauczycieli jednego lub kilku przedmiotów, w których szczególnie 
możliwa jest korelacja. Ich zadaniem jest: 

1) przeprowadzanie analizy i ocena programów nauczania; 
2) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oraz sposobów badania wyników nauczania; 
3) organizowanie szkolnego doskonalenia i doradztwa metodycznego szczególnie dla początkujących 

nauczycieli; 
4) współdziałanie w wyposażeniu pracowni przedmiotowych; 
5) opracowanie, opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania; 
6) przedstawienie dyrektorowi szkoły zestawu podręczników do zajęć edukacyjnych, biorąc pod 

uwagę zakres kształcenia podstawowy lub rozszerzony  
7) inne, bieżące działania. 
 

§ 52. Głównym zadaniem zespołu wychowawczego jest: 
1) podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do rozwoju osobowości wychowanków; 
2) planowanie zadań wychowawczych i sposobów ich realizacji w każdym roku szkolnym; 
3) programowanie wspólnie z uczniami form edukacji kulturalnej, rozwoju kultury fizycznej, działań 

profilaktycznych. 
 
§ 53.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w szkole zwanemu „wychowawcą”. Wychowawca w zasadzie prowadzi swój oddział przez cały tok 
nauczania. 
 
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

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

2) inspirowanie, wspomaganie i podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 
w zespole klasowym oraz z członkami całej społeczności uczniowskiej. 
 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
b) treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą (jest na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy) 
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynuje ich działania wychowawcze wobec 

ogółu uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzdolnionych oraz wymagających 
indywidualnej opieki; 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów, 
b) okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec uczniów i otrzymywania 

od nich pomocy w swoich działaniach, 
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkolną służbą medyczną oraz innymi 
specjalistami w zakresie rozpoznawania zainteresowań, szczególnych uzdolnień oraz potrzeb 
i trudności, także zawodowych i osobistych. 
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4. Formy i metody swojej pracy wychowawca dostosowuje do wieku i rozwoju uczniów, ich potrzeb 
indywidualnych, istniejących problemów wychowawczych oraz warunków domowych ucznia. Wychowawca 
zobowiązany jest m.in. do: 

1) organizacji wywiadówek okresowych oraz informacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną 
i roczną; 

2) kontaktów z domem rodzinnym swoich wychowanków w razie wyjątkowych trudności w nauce 
i złego zachowania lub frekwencji; 

3) prowadzenia prelekcji pedagogicznych; 
4) zapraszania na zebrania rodziców innych osób mogących rozwiązać problemy; 
5) włączania rodziców do organizacji imprez klasowych; 
6) zachęcania rodziców do świadczeń na rzecz klasy lub szkoły. 
 

5. Kontakty rodziców z innymi nauczycielami są organizowane w dniach walnych zebrań rodziców, mogą 
też odbywać się doraźnie, zależnie od potrzeb obu stron w godzinach pracy szkoły. 
 
6. Wychowawca może korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - 

doradców oraz innych placówek i instytucji oświatowych. 
 
7. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału, tj. 

dziennik, arkusze ocen, dyplomy i świadectwa szkolne. 
 
8. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływu na zmianę wychowawcy wyłącznie po spełnieniu 
następujących warunków:  

1) nauczyciel - wychowawca nie wypełnia podstawowych obowiązków w tym zakresie; 
2) powstał konflikt na linii nauczyciel - zespół klasowy, którego nie udało się rozwiązać; 
3) wniosek zespołu klasowego został jednocześnie poparty przez radę rodziców. 
 

9. Ustala się następujący tryb postępowania w powyższej sprawie: 
1) spotkanie dyrektora z zespołem klasowym; 
2) rozmowa wyjaśniająca z wychowawcą klasy; 
3) okres próbny 1 - 3 miesięcy; 
4) ponowne spotkanie dyrektora z zespołem klasowym; 
5) podjęcie przez dyrektora decyzji w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia wniosku o zmianę 

wychowawcy. 
 

10. Nauczyciel ma prawo wnieść pisemną i umotywowaną prośbę do dyrektora o rezygnację 
z wychowawstwa. 
 
§ 54.1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski. 
 
2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

 
3. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 
potrzeb, 

2) poznanie sytuacji rodzinnej ucznia, jego stanu zdrowia, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, 
3) uwzględnianie korelacji przedmiotów przy opracowywaniu rozkładów materiału, 
4) dokonywanie doboru metod pracy wychowawczej dostosowanej do specyfiki zespołu klasowego, 
5) opracowywanie sprawdzianów przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych, 
6) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału oraz wyrażanie opinii w sprawie 

oceny zachowania ucznia.  
 

4. Klasowe zespoły nauczycielskie opracowują formy pomocy uczniom, którym: 
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1) z przyczyn rozwojowych – na podstawie orzeczeń lub opinii PPP potrzebna jest pomoc lub wsparcie 
w postaci dodatkowych wyrównawczych zajęć edukacyjnych lub psychologiczno– pedagogicznych. 

2) z przyczyn rodzinnych lub losowych – pomoc psychologiczno-pedagogiczna lub materialna – 
w miarę posiadanych przez szkołę funduszy stypendialnych. 

5. Klasowe zespoły nauczycielskie spotykają się co najmniej trzy razy w roku. 
 

§ 55.1. W szkole pracuje nauczyciel pedagog, wspomagający działalność statutową szkoły. Pedagog szkolny 
organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną, współpracuje z dyrektorem i wychowawcami klas.  
 
2. Do szczególnych zadań pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych  przepisach, 
w stosunku do uczniów, z udziałem  rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy 
w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; 

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

 
ROZDZIAŁ VI 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
spis treści 

§ 56. 1. Uczeń szkoły ma prawo do: 
1) zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania własnej aktywności uczestnicząc we właściwie 

zorganizowanym procesie kształcenia; 
2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyczerpujących 

wyjaśnień i odpowiedzi; 
3) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, a zwłaszcza: 
a) określenia przez nauczyciela terminu pisemnego sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem, 
b) znajomości wymagań i zakresu materiału przewidzianego do kontroli, 
c) zapoznania się z kryteriami oceniania stosowanymi przez nauczyciela, 
d) poprawienia oceny ze sprawdzianów  na wyższą w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 
e) jednego sprawdzianu dziennie, jeśli dotyczy on większej partii materiału.  

4) zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć w ramach przedmiotowego systemu oceniania, „niepytanego 
numerka”, dnia bez pytania w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie lub frekwencję klasy 
przekraczającą 90% w poprzednim miesiącu nauki, uczestnictwa w wycieczkach, imprezach 
klasowych i szkolnych; 

5) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi lub innym nauczycielom swoich problemów oraz 
uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądu, religii, jeśli nie 
narusza tym dobra innych osób i nie utrudnia procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
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7) wyłaniania w demokratycznych wyborach przewodniczącego samorządu uczniowskiego 
i samorządów klasowych; 

8) uzyskania od wychowawcy klasy i opiekuna samorządu uczniowskiego pomocy organizacyjnej 
i merytorycznej, rady w przestrzeganiu reguł demokracji; 

9) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów oraz organizowania działalności 
kulturalnej  i sportowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

10) reprezentowanie szkoły  w olimpiadach, zawodach, konkursach oraz innych imprezach; 
11) czynnego uczestniczenia w redagowaniu szkolnych audycji telewizyjnych, radiowych i gazetki 

szkolnej; 
12) wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu szkolnego; 

 
2. Każdemu uczniowi przysługuje prawo składania skarg w przypadku naruszenia jego praw. 

1) skargę rozpatruje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i wychowawcy. 
 

3. Uczeń ma obowiązek: 
1) brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotować się do nich oraz właściwie zachowywać 

w ich trakcie, a w szczególności: 
a) punktualnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, praktycznych, praktykach 

zawodowych; 
b) systematycznie i dobrze przygotowywać się do zajęć na miarę swoich możliwości 

intelektualnych; 
c) posiadać starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy i inne niezbędne na lekcjach przybory 

i materiały; 
d) wykonywać zadania domowe pogłębiające wiedzę ogólną i zawodową; 
e) uzupełniać braki materiału wynikające z absencji; 
f) zachowywać się w sposób umożliwiający nauczycielowi sprawne prowadzenie zajęć; 
g) nie przeszkadzać koleżankom i kolegom w zdobywaniu wiedzy w trakcie zajęć; 
h) podczas imprez, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych zachowywać się stosownie do 

przyjętych norm i obowiązujących regulaminów;  
i) przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych, przerw i imprez organizowanych 

przez szkołę (uczeń pełnoletni ma prawo opuścić teren placówki na własną 
odpowiedzialność, za okazaniem dokumentu tożsamości). 

j) przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych, przerw i imprez organizowanych 
przez szkołę. 

2) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, a w szczególności: 
a) usprawiedliwiać nieobecności na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 
b) przestrzegać wymaganego tygodniowego terminu dostarczania usprawiedliwienia lub 

zwolnienia lekarskiego do wychowawcy; 
3) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój, a w szczególności: 

a) dbać o higienę osobistą; 
b) nie stosować przesadnego makijażu; 
c) dobierać ozdoby i biżuterię stosownie do okoliczności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

i estetyki; 
d) nosić stosowny strój szkolny: 

− bluzy, koszule, swetry, bluzki nie eksponujące dekoltu i bez odkrytych pleców, sięgające 
poniżej pasa  

na co dzień: 

− spodnie, spódnice (nie krótsze niż 20 cm ponad kolana) 
− obuwie sportowe lub na niskich obcasach 
− strój nie powinien uwłaczać godności ucznia (powinien być przyzwoity) 

na uroczystości szkolne
− biała bluzka, koszula 

: 

− ciemne spodnie, spódnica 
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− ewentualnie garnitur, kostium 
na zajęcia praktyczne

4) w przypadku korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie 
szkoły dostosować się do następujących zasad: 

 ubranie robocze  - szczegóły określa regulamin kształcenia praktycznego; 

a) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych 
i innych imprez organizowanych przez szkołę; 

b) w czasie zajęć edukacyjnych  i innych imprez organizowanych przez szkołę odkładać sprzęt 
elektroniczny do specjalnie przygotowanych skrzynek znajdujących się w każdej klasie lub 
przechowywać w plecaku szkolnym;   

c) w przypadku używania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych 
podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel przekazuje informację do wychowawcy klasy, który 
udziela upomnienia wychowawcy oraz informuje rodziców ucznia. W przypadku 
powtarzającego się łamania zakazu stosuje się gradację kar. 

5) w przypadku wjeżdżania na teren szkoły własnym środkiem lokomocji zachować szczególne 
środki ostrożności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
W przypadku niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa i ruchu drogowego poruszania się na 
terenie szkoły, uczeń otrzymuje zakaz wjazdu na teren placówki – o tym fakcie zostaną 
powiadomieni rodzice. 

6) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 
uczniów, a w szczególności: 
a) zachowywać się kulturalnie w każdej sytuacji, dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać 

wulgaryzmów; 
b) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom, koleżankom 

i kolegom; 
c) nie stosować agresji słownej i fizycznej wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły 

i rówieśników; 
d) przestrzegać zasad współżycia społecznego poprzez: 
− przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, otaczanie opieką młodszych 

i słabszych, 
− szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi, 
− naprawianie szkody wyrządzonej drugiemu człowiekowi. 

7) brać aktywny udział w życiu społecznym, a w szczególności: 
a) dbać o honor i tradycje szkoły; 
b) brać czynny i bierny udział w wyborach do samorządu uczniowskiego i samorządów 

klasowych; 
c) respektować uchwały i programy swojego samorządu lub odwołać go, jeśli nie spełniałby 

swoich funkcji lub spełniał je źle; 
d) uczestniczyć w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych i konkursach 

zawodowych, jeśli brał udział w specjalnych przygotowaniach lub eliminacjach; 
e) brać udział w imprezach szkolnych organizowanych przez społeczność uczniowską; 
f) reprezentować szkołę podczas uroczystości państwowych; 
g) dbać o mienie szkolne i zapobiegać jego niszczeniu. 
 

§ 57.1. Nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżniają się w nauce, sporcie, pracy społecznej, 
działalności pozalekcyjnej w zespołach artystycznych, konkursach i olimpiadach oraz osiągają wysoką 
frekwencję. 
 

2. Pochwała wobec społeczności uczniowskiej przez dyrektora szkoły dla ucznia który: 
1) uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej średnią ocen co najmniej 4,25 i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania 
2) osiągnął sukcesy w konkursach, olimpiadach, sporcie lub działał społecznie i uzyskał co najmniej 

poprawną ocenę zachowania. 
3) uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej 100 % frekwencję 
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3. Nagroda przyznana przez radę pedagogiczną w formie dyplomu uznania dla ucznia, który: 

1) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,25 i co najmniej dobrą ocenę 
zachowania, 

2) osiągnął sukcesy w konkursach, olimpiadach, sporcie lub działał społecznie, pod warunkiem 
uzyskania promocji do następnej klasy oraz co najmniej poprawnej oceny zachowania 

3) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej 100% frekwencję. 
 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 
 
 

5. Nagroda w formie dyplomu dla klasy za: 
1)  uzyskanie średniej ocen powyżej 4,0; 
2)  frekwencję klasy przekraczającą 90%; 
3)  najbardziej usportowioną klasę.  

 
§ 58.1. Kary są stosowane dla uczniów, których zachowanie i postawa naruszają wymagania zawarte 
w statucie szkoły. Stosuje się następujące rodzaje kar (zgodne z obowiązującymi w szkole szczegółowymi 
procedurami postępowania odnośnie punktów 1 – 4; gradacja kar obowiązuje przez cały rok szkolny): 

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 
2) nagana wychowawcy wpisana do dziennika i powiadomienie rodziców; 
3) kontrakt za niewłaściwe zachowanie i/lub niską frekwencję. 
4) zawieszenie w prawach ucznia - zakaz uczestniczenia w szkolnych zawodach sportowych, 

wycieczkach oraz innych imprezach za naganne zachowanie i niewłaściwy stosunek do obowiązków 
szkolnych na podstawie opinii zespołu klasowego, a w przypadku jej braku, decyzji dyrektora szkoły. 

5) nagana dyrektora szkoły za: 
a) picie alkoholu, przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie szkoły i w jej obrębie, 

wnoszenie alkoholu do szkoły; 
b) zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych i przebywanie pod ich wpływem 

na terenie szkoły; 
c) notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia przekraczające 70 godzin 

lekcyjnych w ciągu roku szkolnego; 
d) kradzież na terenie szkoły, oszustwo, fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów 

rodziców; 
e) celowe zniszczenie mienia szkoły; 
f) zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji; 
g) niestosowne zachowanie się w stosunku do nauczyciela i innego pracownika szkoły, 

znieważenie nauczyciela, uznanego za funkcjonariusza publicznego z mocy ustawy z dnia 11 
kwietnia 2007 Dz.U.nr 80 poz.542 art. 63; 

h) niestosowne zachowanie podczas wyjazdów i imprez pozaszkolnych polegające na piciu 
alkoholu, zażywaniu środków odurzających oraz postępowaniu zagrażającym bezpieczeństwu 
ucznia oraz innych osób; 

i) niebezpieczne poruszanie się pojazdami na terenie szkoły; 
j) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 
k) nagrywanie bez zezwolenia i zgody oraz udostępnianie w sieci filmów z udziałem nauczycieli, 

uczniów i innych pracowników szkoły, stalking, cyberprzemoc. 
6) przeniesienie do innej szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadku uczniów 

podlegających obowiązkowi nauki; 
7) nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o wydaleniu ze szkoły za jakiekolwiek wykroczenie 

dokonane po otrzymaniu nagany dyrektora; 
8) usunięcie ze szkoły ucznia pełnoletniego – skreślenie z listy uczniów na podstawie decyzji rady 

pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego za: 
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a) wybryki chuligańskie polegające na używaniu przemocy fizycznej lub psychicznej i naruszaniu 
godności ucznia i nauczyciela (udział w bójkach, grożenie, zastraszanie, wyśmiewanie, szantaż); 

b) agresywne zachowanie wobec pracowników szkoły; 
c) spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych uczniów i pracowników szkoły; 
d) notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia w wymiarze 

przekraczającym 100 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego; 
e) ponowne picie alkoholu;  
f) rozprowadzanie środków odurzających (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz nakłanianie innych 

do ich zażywania; 
g) ukaranie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa pospolite; 
h) powtarzające się łamanie obowiązków ucznia, czyli kolejne naruszenie tego samego zapisu 

statutu, mimo podejmowanych prób oddziaływania wychowawczego na ucznia; 
i) porzucenie szkoły i niezgłaszanie się rodziców na wezwanie wychowawcy przez 4 tygodnie; 
j) wnoszenie do szkoły i używanie niebezpiecznych narzędzi, substancji, broni; 
k) w szczególnie drastycznych przypadkach zachowania obejmujących podpunkt a, b, c, f, g, j 

uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w trybie natychmiastowej wykonalności bez 
stosowania gradacji kar. 

9) w przypadku zaśmiecania, celowego niszczenia mienia szkolnego należy naprawić szkodę lub pokryć 
koszty jej naprawy. 

10) nagana dyrektora może zostać zawieszona na okres próbny po znaczącej poprawie w zachowaniu 
ucznia, trwającej dłużej niż miesiąc czasu. O zawieszenie nagany mogą wystąpić do dyrektora szkoły 
po analizie zachowania ucznia wychowawca klasy wraz z pedagogiem i zespołem klasowym. 

 
2. Tryb odwołania od wymierzonej kary: 

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary określonej w §58.ust. 1 pkt. 1, 
2, 3 w terminie 14 dni na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły, a od decyzji dyrektora 
dotyczącej ust. 1 pkt.  5,6,7 do kuratora oświaty; 

2) dla zbadania zasadności odwołania dyrektor powołuje w terminie 3 dni komisję w składzie: 
a) dyrektor lub wicedyrektor, 
b) wychowawca klasy lub inny uczący nauczyciel, 
c) pedagog. 

3) decyzja komisji jest ostateczna. 
 

3. uchylony 
 

4. Rada pedagogiczna - w przypadku ucznia, który nie uzyskał promocji i w trakcie roku szkolnego dopuścił 
się rażących wykroczeń przeciwko regulaminowi (zwłaszcza wymienionych w ust. 1 pkt.6) może odmówić 
prawa do powtarzania klasy. 
 
§ 59.1. 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 wymagań edukacyjnych 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanych w szkole programów nauczania; 
 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 
oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.  
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§ 60.1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 
 
2. 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych (semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali przyjętej w szkole; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

4. W celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych szkoła organizuje i przeprowadza 
próbne egzaminy: maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin wewnętrzny w celu 
zdobycia prawa jazdy kat. T i B, którego zasady regulują odrębne przepisy. 
 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 
 
§ 62. 1. Nauczyciel lub zespół przedmiotowy opracowuje szczegółowe wymagania edukacyjne właściwe dla 
każdej oceny i przedstawia je uczniom w pierwszym miesiącu nauki każdego roku szkolnego.  

 
2. W szkole obowiązują następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 
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1) prace klasowe; 
2) sprawdziany; 
3) kartkówki; 
4) odpowiedzi ustne; 
5) aktywność; 
6) praca na lekcji; 
7) praca domowa. 

 
3. Rada pedagogiczna zatwierdza wagi ocen  do przyjętych metod sprawdzania wiadomości i umiejętności 
oraz zasady wystawiania oceny semestralnej i rocznej, które są wprowadzane  
w formie obowiązującego zarządzenia dyrektora. 
 
4. Nauczyciele wspierają ucznia w procesie uczenia się poprzez stosowanie oceniania kształtującego 

zakończonego  informacją o stopniu przyswojenia wiadomości i umiejętności 
w postaci oceny bieżącej. 
 

5. Sprawdziany pisemne obejmujące materiał szerszy niż z trzech ostatnich lekcji 
1) muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym; 
2) w ciągu dnia można przeprowadzić tylko jeden taki sprawdzian, z wyjątkiem przedmiotów o jednej 

jednostce edukacyjnej w tygodniu, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 
3) nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia i oddania prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni, 

z wyjątkiem prac z języka polskiego – w ciągu 3 tygodni; 
4) uczeń, który nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki lub nie oddał domowej pracy 

pisemnej jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w formie ustalonej przez nauczyciela danego 
przedmiotu na początku roku. 

 
3. Uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen niedostatecznych przez pierwsze 10 dni nauki. 
 
4. Warunki i tryb uzyskiwania oceny rocznej/semestralnej wyższej niż przewidywana: 

1) z zajęć edukacyjnych: 
a) uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną/semestralną; 
b) formą podwyższenia oceny jest sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna, referat lub zadania 
praktyczne z wychowania fizycznego, informatyki , techniki biurowej i komputerowej, zajęć 
praktycznych; 
c) o sposobie zaliczenia materiału decyduje nauczyciel przedmiotu; 
d) uczeń otrzymuje wyższą ocenę roczną /semestralną jeśli zaliczy materiał na ocenę zgodną 
z kryteriami wymagań zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania; 
e) na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel ostatecznie ustala 
ocenę roczną/semestralną z przedmiotu. 

2) zachowania: 
1) uczeń może ubiegać się o ocenę roczną zachowania wyższą niż przewidywana jeśli: 

− w ostatnich 2 miesiącach nauki nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 
− wykazał się dodatkową działalnością na rzecz klasy lub szkoły, 
− nie ma negatywnych uwag. 

2) na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca ustala 
ostateczną ocenę zachowania. 

 
§ 63.1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych 
formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny.  
 
2. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie odbywa się w formie ustnej lub pisemnej 

z uwzględnieniem podstawy programowej i przedmiotowego systemu oceniania. Komentarz musi być 
sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, nie raniący jego godności, w sposób pozytywny 
uwzględniający jego wysiłek. Nauczyciel ma obowiązek stosować w komentarzu zasadę pierwszeństwa 
zalet. 

 
4. Sprawdzone i opisane pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 
 
5. Sposób udostępniania dokumentacji: uczeń, rodzic (prawny opiekun) ogląda pracę pisemną 

w obecności nauczyciela. Pracy nie wolno fotografować, skanować ani kserować. 
 
6. Prace pisemne ucznia przechowywane są przez nauczyciela do końca danego semestru lub końca roku 

szkolnego po uzyskaniu świadectwa. 
 
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana do wglądu w dniu egzaminu przez przewodniczącego komisji, a w późniejszym terminie przez 
wicedyrektora. 
 
§ 64.1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 
się w stopniach wg poniższej skali: 

 
Stopień Skrót literowy Zapis liczbowy 

celujący cel 6 
bardzo dobry bdb 5 
dobry db 4 
dostateczny dst 3 
dopuszczający dps 2 
niedostateczny ndst 1 

 
2.  Do oceniania bieżącego dopuszcza się dodatkowo stosowanie ocen z plusem i minusem. 
 
3.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 
4.  Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych: 

1) stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy lub 
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych 

kwalifikując się do finału na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada 
inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, oraz 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne, praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 
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a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 
oraz 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
i praktyczne. 

4) stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, oraz 
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5) stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz 
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne, typowe o niewielkim 

stopniu trudności. 
6) stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych 
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 
 
§ 65.1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne.  

2.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

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

 
§ 66.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) zaangażowanie w życie szkoły (pełnienie funkcji w samorządzie, godne reprezentowanie szkoły, 
pomoc w organizowaniu wycieczek i imprez szkolnych) i inne; 

2) zaangażowanie w życie klasy (pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, praca na rzecz klasy, 
pomoc koleżeńska w nauce, zbieranie surowców wtórnych) itp.; 

3) udział w konkursach szkolnych, przedmiotowych, zawodach sportowych, rajdach, praca 
w organizacjach, kołach, zajęciach pozalekcyjnych np. Caritas, PCK, HDK, POKL, WOŚP i inne;  

4) prezentowanie odpowiedniej kultury osobistej, właściwe zachowanie na lekcjach i w szkole 
(strój i wygląd ucznia, stosunek do cudzej i szkolnej własności, przeciwstawianie się przejawom 
przemocy i cyberprzemocy oraz agresji, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 
osób, postawa wobec innych uzależnień; 

5) wypełnianie obowiązków ucznia (postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, 
dbałość o honor i tradycje szkoły, usprawiedliwianie nieobecności zgodnie z zasadami, należyte 
przygotowywanie się do zajęć), itd.; 

6) frekwencję. 
 
2.  Wymienione wyżej kryteria w punktach 1), 2), 3), 4) oceniane są według skali od 0 do 10 punktów, a w 
punktach 5) i 6) w skali od 0 do 20 punktów. 
Ustala się następującą punktację szczegółową w kryterium frekwencji: 
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a) 20 pkt. - 100% obecność na zajęciach - uchylony 
b) 20 pkt. - 100% obecność na zajęciach lub 100% godzin usprawiedliwionych 
c) 15 pkt. - do 3 godzin nieusprawiedliwionych 
d) 10 pkt. - do 5 godzin nieusprawiedliwionych 
e)   5 pkt. - do 10 godzin nieusprawiedliwionych 
f)   0 pkt. - powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych 

 
3.  Uczeń ma możliwość uzyskania maksymalnie 80 punktów. 
 
4.  Poszczególnym ocenom odpowiada następująca liczba punktów: 

71  - 80 pkt.   WZOROWE 
61  - 70 pkt.   BARDZO DOBRE 
51  - 60 pkt.   DOBRE 
41  - 50 pkt.   POPRAWNE 
25  - 40 pkt.   NIEODPOWIEDNIE 
Poniżej - 25 pkt.   NAGANNE 
 

4. Ponadto: 
1) wychowawca klasy przedstawia propozycję ocen z zachowania przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej na spotkaniu zespołu klasowego; 
2) uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły w danym półroczu otrzymuje ocenę naganną 

z zachowania; 
3) uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy w danym półroczu nie może otrzymać oceny 

z zachowania dobrej lub wyższej.  
4) oceny mogą być podwyższone po znaczącej poprawie w zachowaniu ucznia, trwającej dłużej niż 

miesiąc czasu na wniosek zespołu klasowego. 
 
§ 67.1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.  
 
2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie 
wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
§ 68. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i z praktyki zawodowej należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
 
§ 69.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas 
określony w tej opinii. 
 
2.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  
 
3.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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§ 70.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub 
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.  
 
2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki 
drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
3.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
 
§ 71.1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa programowa 
kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który 
przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 
 
2.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania 
wpisuje się „ zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę 
wydania uprawnienia. 
 
§ 72.1. Klasyfikowanie uczniów obejmuje klasyfikowanie śródroczne, semestralne i klasyfikowanie roczne 
i przebiega ono według następujących zasad: 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według 
przyjętej w szkole skali -śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2) klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się dla klas I – III po 19 tygodniu nauki, a dla klas IV po 
15 tygodniu nauki. Datę klasyfikacji określa zarządzenie Dyrektora szkoły. 

 
2.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali przyjętej w szkole, z zastrzeżeniem ust. 3.  
 
3.  W szkole policealnej zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali 
przyjętej w szkole ustala się po każdym semestrze. 
 
4.  Na cztery tygodnie przed śródrocznym, rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym 
rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
śródrocznych, rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 
śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca informuje o zagrożeniu rodziców 
(prawnych opiekunów) na zebraniu, a uczniów na godzinie wychowawczej. 
 
5. Rodziców ( prawnych opiekunów) nieobecnych na zebraniu i innych spotkaniach ujętych w 
harmonogramie rocznym  w związku z możliwością korzystania z informacji zawartych w dzienniku 
elektronicznym uważa się za powiadomionych a wychowawców i nauczycieli zwalnia się z obowiązków 
zawartych w ust. 4. 
 
§ 73.1. Na co najmniej 7 dni przed plenarnym, klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem § 73 ust. 3, 
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  
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2.  Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej ( na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 
 
3.  W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach 
i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z 
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywanych u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych, w porozumieniu z 
pracodawcą lub właścicielem indywidualnego gospodarstwa rolnego – i zapisuje w zeszycie kształcenia 
praktycznego. 

  
§ 74. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 
§ 75. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze 
programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  
 
§ 76. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
w szkolnym planie nauczania. 
 
2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

 
3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
 
4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;  
2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

 
5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 
 
7.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8. 
 
8.  Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
 
9.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie 
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
 
10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
 
11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana 
przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład 
komisji wchodzą: 
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1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin. 
 

12. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład 
komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę 
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 
nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

 
13.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 
dnia. 
 
14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia. 
 
15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
16.  Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych 
z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu 
nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.  
 
17.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  
 
§ 77. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 78 ust. 2. 
 
2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 81 ust. 1 i § 79 ust. 1. 
 
3.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 78 ust. 1. 
 
§ 78. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych 
od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, a z informatyki, 
wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 
doświadczeń, przede wszystkim w formie zadań praktycznych, oraz ustala roczną (semestralną) 
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, wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

 
4.  W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog,  
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców, 
g) psycholog. 

 
5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.   
 
6.  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 78 ust. 1. 
 
7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia.  
 
9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 
1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 
 
10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 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. 
 
§ 79. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5. 
 
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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, 
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  
 
3. 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. 
 
4. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane 
z tych zajęć. 
 
5. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.  
 
6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub 
finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 
7.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 i 2 nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).  
 
§ 80. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 
rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.  
 
2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki 
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
 
3.  W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 
laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 
prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.  
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4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 
5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

 
6.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
 
 
7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 
2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 
4) imię i nazwisko ucznia 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie 
później niż do końca września. Uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie powiadomił w 
ciągu trzech dni Dyrektora o uzasadnionej nieobecności na tym egzaminie utrzymuje się ocenę 
niedostateczną. 

 
9. Uczeń ma prawo odwołać się od trybu egzaminu poprawkowego  - termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
 
10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
(na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), wyjątek stanowi spełnianie warunku § 79 ust 
2. Zamiar powtarzania potwierdza stosownym podaniem skierowanym do dyrektora szkoły. 
 
§ 81. 1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, 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) oraz roczne (semestralne) oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 80 
ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 66 ust. 3 i 4. 
 
2.  Uczeń kończy, szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 
mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
 
§ 82. Po zakończeniu nauki w szkole przeprowadzane są egzaminy maturalne. Egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są według harmonogramu CKE. 
 
§ 83. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo 
dojrzałości, a dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. 
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ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
spis treści 

 
§ 84. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada lub udostępnia : 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;  
2) pomieszczenie dla działalności samorządu uczniowskiego; 
3) sklepik z artykułami spożywczymi i szkolnymi; 
4) gabinet pielęgniarki szkolnej; 
5) archiwum; 
6) szatnię; 
7) szkolne tereny zieleni. 
 

§ 85. Szkoła używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami. Stosowane są następujące 
pieczęcie urzędowe: 

1) pieczęć podłużna zawierająca treść: Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego 
86-306 Grudziądz ul. Lipowa 33, tel. 46-48-240 do 242 oraz aktualny identyfikator i jest wspólna dla 
wszystkich wchodzących w skład Zespołu jednostek; 

2) pieczęć okrągła zawierająca godło państwowe oraz napis w otoku: Zespół Szkół Rolniczych  
im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu;  

3) pieczęć podłużna zawierająca numer identyfikacyjny szkoły – REGON;  
4) pieczęć podłużna zawierająca numer identyfikacji podatkowej; 
5) pieczęci imienne: dyrektora szkoły, wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego i głównej 

księgowej.  
 

§ 86. Szkoła posiada własny ceremoniał uroczystości, sztandar z nazwą, imieniem i godłem szkoły.  
 
§ 87.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

2.  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
 
§ 88. Dyrektor szkoły może ogłosić jednolity tekst Statutu Szkoły.  
 
§ 89. Z dniem 29 czerwca 2018r. traci moc treść statutu Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego z dnia 19 grudnia 2017r. 
 
§ 90. Nowelizacja statutu została uchwalona  ( Uchwała Rady Pedagogicznej Nr XVIII/2018 z dnia 
29.06.2018r.) i wchodzi w życie dnia 01 września 2018 roku. 
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