Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
Rozdział I
§1
Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
imienia gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni, ul. Kaliska 2a
§2
W skład Zespołu, na podbudowie gimnazjum wchodzą:
1. II Liceum Ogólnokształcące – 3 – letni okres kształcenia
2. Technikum Nr 2 kształcące w zawodach:
− technik weterynarii,
− technik rolnik,
− technik żywienia i usług gastronomicznych,
− technik hotelarstwa,
− technik obsługi turystycznej.
§3
Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Wrzesiński, a nadzór pedagogiczny
prowadzi Wielkopolski Kurator Oświaty.
§4
Zespół prowadzi internat, który jest placówką opiekuńczo – wychowawczą
i działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego
Statutu.
§5
Zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej
odbywają się w pracowniach szkoły. Zajęcia praktyczne uczniów kształcących się
w zawodach technik rolnik i technik weterynarii odbywają się w gospodarstwie
rolnym, którego właścicielem jest Pan Stefan Waszak. Gospodarstwo to zapewnia:
- miejsce odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, kursów
i szkoleń z zakresu nauk weterynaryjnych i rolniczych,
- udostępnia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp maszyny i narzędzia
uczniom i kursantom odbywającym zajęcia praktyczne i praktyki
zawodowe,
- prowadzi atestacje urządzeń do stosowania zabiegów ochrony roślin,
- warunki socjalne dla uczniów odbywających zajęcia i praktyki zawodowe.

§6
Praktyczna nauka zawodu (praktyki zawodowe) odbywa się w następujących
placówkach:
- Gospodarstwie Rolnym Bierzglinek,
- Lecznicach Weterynaryjnych,
- Gospodarstwach Indywidualnych,
- Zakładach przemysłu rolno – spożywczego,
- Spółdzielniach i placówkach handlowych,
- Zakładach żywienia zbiorowego
- Hotelach
Rozdział II
Cele i zadania szkoły.
§7
Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia oraz świadectwa maturalnego, a w szkołach technicznych również
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2. Upowszechnia wiedzę i umiejętności z wybranego profilu kształcenia
z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka.
3. Umożliwia absolwentom dokonanie samodzielnego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
4. Upowszechnia wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec
problemów ochrony środowiska.
5. Współpracuje w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z rodzicami
(prawnymi opiekunami) uczniów.
6. Propaguje i rozwija kulturę zdrowotną uczniów oraz wolontariat.
7. Rozwija zdolności i zainteresowania uczniów.
8. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i realnych możliwości
szkoły.
9. Prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności
państwa w związku z realizowanymi innowacjami i eksperymentami
pedagogicznymi.
10. Statutowe cele i zadania realizują nauczyciele i wychowawcy z uczniami
w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
§8
Realizacja powyższych celów i zadań jest w planie pracy Zespołu, który zawiera
plan dydaktyczny oraz plan wychowawczy. Odbywa to się poprzez:
1. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej przez:
- kultywowanie narodowej tradycji,

- zajęcia w Izbie Patrona Szkoły,
- uroczyste obchody Święta Patrona,
- poznawanie tradycji regionu.
2. Udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej przez pedagoga szkolnego,
psychologa oraz Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną.
3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań
poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz inspirowanie uczestnictwa
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach naukowych, sportowych
i artystycznych.
4. W szczególnych przypadkach możliwe jest realizowanie indywidualnych
programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

§9
Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych jej uczniów
odpowiednio do ich wieku z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów
bhp. Podstawowe rozstrzygnięcia przepisów bhp zawarte są
w Wewnętrznym Regulaminie Zespołu oraz w poniższych ustaleniach.
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć praktycznych
i ćwiczeń poza szkołą, zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje
prowadzący je nauczyciel.
2. W przypadku niemożliwości odbywania się planowanych zajęć, dyrektor szkoły
zobowiązany jest do organizowania zastępstw umożliwiających pełną opiekę nad
młodzieżą.
3. Podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez
szkołę
opiekę
nad
młodzieżą
sprawują
nauczyciele
zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu organizowania przez
publiczne szkoły, przedszkola i placówki krajoznawstwa i turystyki.
4. Podczas przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają
nauczyciele dyżurni zgodnie z tygodniowym planem dyżurów.
5. Uczniom rozpoczynającym później naukę należy stworzyć bezpieczne warunki
pozwalające na odpoczynek i przygotowanie do lekcji.
§10
Formy sprawowania opieki nad uczniami:
1. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych
potrzebne
są szczególne formy opieki lub pomoc materialna udziela się
takiej pomocy.
2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej
jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
3. Dla zapewnienia opieki i ciągłości pracy wychowawczej oraz jej skuteczności
wskazane jest, by wychowawca prowadził oddział przez cały cykl kształcenia.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć nauczycielowi
funkcję wychowawcy w dwóch oddziałach.

5. Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek samorządu klasy, poparty
wnioskiem Rady Rodziców danej klasy, po uzyskaniu aprobaty Rady
Pedagogicznej, może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego funkcję
wychowawcy w danej klasie.

Rozdział III
Organy szkoły
1
2 §11
Organami szkoły są:
- Dyrektor Zespołu
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
Dyrektor Zespołu
§12
Kompetencje Dyrektora Zespołu:
1. Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu i decyduje
w sprawach:
- zatrudnienia i zwalniania nauczycieli, kadry kierowniczej i innych
pracowników,
- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom
po zasięgnięciu opinii Związków Zawodowych i Rady Pedagogicznej.
3. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba, że nie jest nauczycielem.
5. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań.
6. Zapewnia w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
7. Odpowiada za:
- dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu,
- realizację zadań zgodnych z uchwałą Rady Pedagogicznej podjętych
w ramach jej kompetencji i obowiązujących przepisów prawa ,
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
uczniów i wychowanków,
- organizowanie dla pracowników Zespołu różnych form szkolenia
w zakresie bhp, zapoznawanie ich na bieżąco z nowymi przepisami,
instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz za sprawowanie nadzoru
nad przestrzeganiem tych przepisów.
8. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia na dany rok szkolny oraz
dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

9. Ustala dla każdego oddziału nauczyciela wychowawcę.
10. Opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, chyba
,że są inne wytyczne na dany rok odnośnie daty opracowania arkusza.
11. Przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdanie z działalności
dydaktyczno – wychowawczej.
12. Decyduje w sprawach zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, języków
obcych oraz przysposobienia obronnego zgodnie z określonymi przepisami.
13. Decyduje o przyznaniu uczniowi indywidualnego toku nauki w przypadkach
określonych w odrębnych przepisach.
14. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu
nauczania.
15. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
pracowników Zespołu oraz za przestrzeganie przepisów o tajemnicy danych
osobowych.
16. Odpowiada za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów
klasyfikacyjnych, poprawkowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz
za właściwą organizację egzaminu maturalnego.
17. Może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w rozdziale VIII, paragraf 43 pkt. 5, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Nie dotyczy to szkoły dla
dorosłych.
18. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu.
19. Przygotowuje projekty następujących dokumentów:
- rocznego planu dydaktyczno–wychowawczego Zespołu w części
dotyczącej działalności opiekuńczo – wychowawczej,
- kalendarza roku szkolnego,
- organizacji i przeprowadzania olimpiad z przedmiotów ogólnokształcących,
konkursów, uroczystości szkolnych i państwowych, imprez sportowo –
rekreacyjnych,
- harmonogram egzaminów maturalnych,
- kalendarz wycieczek oraz zatwierdzone programy wycieczek i imprez
turystycznych,
- współpracuje ze szkolną służbą zdrowia i poradnią psychologiczno –
pedagogiczną,
- sprawuje opiekę nad Zespołem Wychowawczym i Komisjami Przedmiotów
Ogólnokształcących.
20. Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczania
przedmiotów ogólnokształcących, kół zainteresowań oraz biblioteki szkolnej.

Rada Pedagogiczna
§13
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki wynikających

z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze wszystkimi
późniejszymi zmianami.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
- dyrektor jako przewodniczący,
- pracownicy pedagogiczni prowadzący pracę dydaktyczną i opiekuńczą
z młodzieżą,
- nauczyciele oraz pracownicy zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach mogą
uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego:
- pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ,
- lekarze szkolni,
- przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych,
- przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji
społecznych działających na terenie szkoły,
- przedstawiciele Rady Rodziców,
- przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyki,
- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.
3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończonych zajęciach szkolnych oraz w
miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy
przewodniczącego,
Rady
Rodziców,
organu
prowadzącego
szkołę,
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. Zebrania odbywają się
w czasie pozalekcyjnym.
5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie Statutu Szkoły i jego zmian,
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- zatwierdzanie planu pracy szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów
przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
- podejmowanie uchwał w ważnych sprawach organizacyjnych Zespołu.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy Zespołu lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- projekt planu finansowego szkoły,
- wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród,
wyróżnień,

propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- wnioski Dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalenia
płacy zasadniczej oraz innych elementów wynagrodzenia,
- propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące powołania kandydatów
do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
8. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
9. Rada Pedagogiczna poprzez swoich przedstawicieli przygotowuje projekt Statutu
Zespołu albo jego zmian. Statut i jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna.
10. Rada może wnosić w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego
nauczyciela, w tym również pełniącego funkcję kierowniczą
w Zespole, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje
obowiązki.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Członek Rady jest zobowiązany do :
- współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego
współdziałania wszystkich członków Rady,
- przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych
zarządzeń Dyrektora,
- czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy jej komisji,
do których został powołany oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu,
- realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje
zastrzeżenia.
13. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach
podejmowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać
dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły lub placówki.
-

14.Zebrania Rad mogą być organizowane oddzielnie dla każdej
wchodzącej w skład Zespołu, jeżeli ich tematem jest klasyfikowanie
i promowanie lub dotyczą wyłącznie problemów określonej szkoły.

szkoły

15. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje . Działalność
komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy
nauczycieli. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę. Komisja
informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez
Radę.
16. Wszystkie sprawy, które należą do kompetencji stanowiących i opiniujących
muszą być podejmowane przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni
17. Z zebrania Rady oraz komisji sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od
daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów. Protokół wraz z listą obecności jej
członków podpisuje przewodniczący obrad i protokólant.

Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokółu do
zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek
przewodniczącemu Rady.
Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek
do protokółu. Księgi protokółów należy udostępniać na terenie szkoły nauczycielom,
upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
18. Na podstawie opinii Rady Pedagogicznej istnieje możliwość dostosowania form
przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych
zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z 27 kwietnia 2015r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 673) oraz
Rozporządzeniem MEN z 25 czerwca 2015r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 959)
Rada Rodziców
§14
1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:
- reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Zespołu i
Rady
Pedagogicznej,
- ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką
i wychowaniem uczniów,
- współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu wyników i warunków pracy
dydaktyczno – wychowawczej.
2. Zadania i kompetencje Rady Rodziców wynikają z jej regulaminu.
3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Zespołu.
4. W celu wspierania działalności Zespołu, Rada Rodziców gromadzi własne
fundusze. Wydatki prowadzone są według ogólnie przyjętych zasad księgowości.
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
6. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne.
7. Dla kontrolowania pracy prezydium Rady Rodziców zebranie ogólne wybiera
Komisję Rewizyjną.
8. Rada Rodziców może występować tylko do organów Zespołu.
9. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami,
Dyrektor Zespołu zawiesza ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu –
do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad Zespołem.

Samorząd Uczniowski
§15
1. W zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie
Zespołu.
2. Zasady wyboru i działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Przedstawicielami ogółu uczniów są organy Samorządu. W skład organów tych
wchodzą Rady Samorządów Klasowych i Rada Samorządu Szkolnego.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Zespołu a szczególnie tych, które dotyczą
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
− prawo do zapoznania się z wymaganiami programowymi, z ich treścią
− i celami stawianymi w wybranym przez zespół przedmiotowy programie
nauczania z danego przedmiotu;
− prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
− prawo do organizacji życia szkolnego;
− prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Zespołu;
− prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
− prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
− uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczącej spraw
wychowawczych, po uprzednim złożeniu wniosku i uzyskaniu pozytywnej
decyzji Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
− wyrażenie opinii o pracy nauczyciela na prośbę Dyrektora Zespołu ;
− opiniowanie projektu skreślenia ucznia z listy uczniów danej szkoły
wchodzącej w skład Zespołu w terminie trzech dni od otrzymania
informacji.
§16
1. Każdy z wyżej wymienionych organów Zespołu działa samodzielnie i zgodnie
ze swymi kompetencjami, współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji
statutowych zadań Zespołu.
2. Tryb współdziałania organów:
- zebrania poszczególnych organów z udziałem przedstawicieli innych
organów.
3. Sprawy między organami Zespołu rozstrzyga się w drodze negocjacji,
porozumienia i wzajemnego poszanowania.
4. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem,
zainteresowane strony zgłaszają Dyrektorowi Zespołu, który podejmuje
decyzje zmierzające do rozstrzygnięcia konfliktu.
5. Spory między nauczycielem a uczniem może także, na wniosek stron,
rozstrzygać Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą
Samorządu Szkolnego.
6. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Zespołu
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
w harmonogramie pracy Zespołu planuje się spotkanie przedstawicieli wyżej
wymienionych organów.
§17
Dla realizacji celów statutowych Zespołu mogą zostać utworzone niżej wymienione
stanowiska kierownicze z kompetencjami określonymi w ich zakresach czynności:
I. wicedyrektor ds. technikum

II. wicedyrektor ds. praktycznego kształcenia zawodowego
III. kierownik internatu
I. Wicedyrektor do spraw technikum jest bezpośrednim przełożonym służbowym
z upoważnienia Dyrektora Zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych, do którego
zadań należy:
• pełnienie funkcji zastępcy Dyrektora Zespołu w przypadku jego nieobecności
w szkole,
• przygotowanie projektów następujących dokumentów:
- arkusza organizacyjnego i przydziału czynności dodatkowych dla
nauczycieli,
- rocznego planu pracy dydaktycznej Zespołu w części dotyczącej
działalności dydaktycznej i praktycznej nauki zawodu ( w porozumieniu
z kierownikiem praktycznej nauki zawodu)
- tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
- prowadzenie księgi zastępstw,
- organizacji i przeprowadzania Olimpiad i konkursów z przedmiotów
zawodowych,
- harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- zatwierdza plany i programy wycieczek zawodowych,
- współpracuje z Gospodarstwem Rolnym Starostwa Powiatowego, firmami,
instytucjami, w których odbywają się praktyki zawodowe, szkolenia i kursy
uczniów Zespołu.
• Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności dydaktycznej przedmiotów
zawodowych, zawodowych kół zainteresowań.
• Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem
zawodowym nauczycieli przedmiotów zawodowych i opiekunów kół zawodowych.
• Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad budynkiem „A”.

Uprawnienia:
1. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Zespołu:
- nauczycieli przedmiotów zawodowych.
2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia
funkcji zastępcy Dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych
i wydawania poleceń.
3. Decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego przedmiotów
zawodowych i kół zawodowych.
4. Ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio
nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej
wszystkich nauczycieli i wychowawców.
5. Ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.
6. Ma prawo do używania pieczątki: wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni oraz podpisywania pism, których treść jest
zgodna z zakresem jego kompetencji.

Odpowiada:
Jak każdy nauczyciel, służbowo przed Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną
i organem prowadzącym za:
- sprawność
organizacyjną
i
poziom
wyników
dydaktyczno–
wychowawczych przedmiotów i kół, które mu podlegają,
- poziom pracy wychowawczej Zespołu,
- poziom nadzoru pedagogicznego i stanu doskonalenia zawodowego
nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
- bezpieczeństwo osób i wyposażenie materialne Zespołu podczas pełnienia
przez siebie funkcji zastępcy dyrektora podczas bieżącego nadzoru nad
szkołą,
- stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) obiektów dydaktycznych
budynku „A”.
II. Zakres obowiązków wicedyrektora ds. praktycznego kształcenia zawodowego:
1. Opracowuje plan dydaktyczno-wychowawczy kształcenia praktycznego tj. dla
praktycznej nauki zawodu lub zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, nauki
jazdy pojazdami (ciągnik) i nauki pracy maszynami rolniczymi.
2. Organizuje spotkania z przedstawicielami zakładów pracy i rolnikami
indywidualnymi celem omówienia programów kształcenia praktycznego.
3. Kompletuje opracowane przez nauczycieli rozkłady materiałów nauczania
kształcenia praktycznego.
4. Prowadzi posiedzenia komisji przedmiotowych celem korelacji tematów
kształcenia praktycznego.
5. Utrzymuje stałe kontakty z właścicielami gospodarstw indywidualnych
oraz dzierżawcami gospodarstwa rolniczego w Bierzglinku.
6. Opracowuje tygodniowy harmonogram zajęć praktycznych obowiązujących
w danym roku szkolnym.
7. Opracowuje harmonogramy:
- praktyk zawodowych wraz z zaliczeniem,
- nauki jazdy ciągnikiem,
- nauki pracy maszynami rolniczymi.
8. Prowadzi i na bieżąca aktualizuje dokumentację dotyczącą kształcenia
praktycznego (umowy, zarządzenia, wytyczne, pisma, wykaz gospodarstw
indywidualnych mogących stanowić bazę kształcenia praktycznego).
9. Współorganizuje w szkole egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
10. Uczestniczy w opracowaniu planu hospitacji zajęć szkolnych.
11. Nadzoruje realizację tygodniowego planu kształcenia praktycznego.
12. Dba wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych o wyposażenie bazy
kształcenia praktycznego.
13. Kontroluje stan techniczny i konserwacje sprzętu.
14. Kontroluje prowadzenie przez nauczycieli obowiązującej dokumentacji
i wykonywanych przez nich kontroli dokumentacji uczniów.
15. Prowadzi hospitacje z zakresu kształcenia praktycznego.
16. Przeprowadza analizę i ocenę kształcenia praktycznego, a jej wyniki
przedstawia na Radzie Pedagogicznej.
17. Kontroluje praktyczną naukę zawodu pod kątem zgodności z przepisami bhp.

18. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w obowiązującym go wymiarze godzin.
19. Wykonuje inne czynności z polecenia dyrektora szkoły.
III. Zakres obowiązków kierownika internatu
Kierownik internatu jest organizatorem całego procesu opiekuńczowychowawczego, samokształcenia, pracy pozalekcyjnej oraz działalności
administracyjno-gospodarczej w internacie.
Jest przełożonym wychowawców internatu oraz sprawuje nadzór nad pracą
przydzielonego personelu administracyjnego i obsługowego. Kierownik internatu
podlega
bezpośrednio
dyrektorowi
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących. Odpowiada za właściwą atmosferę wychowawczą
oraz za wykonanie przepisów i poleceń władz szkolnych i przełożonych.
Do głównych zadań kierownika internatu należy zaliczyć przede wszystkim
wdrażanie wszystkich zadań wynikających z opracowanego i zatwierdzonego planu
pracy internatu tut. Zespołu Szkół.
Zgodnie z tematyką planu pracy do zadań kierownika internatu należy:
- przeprowadzenie hospitacji i obserwacji zgodnie ze szczegółowym
planem,
- organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych oraz kulturalnooświatowych.
Oprócz zadań wynikających bezpośrednio z opracowanego planu pracy,
do obowiązków kierownika internatu należy:
I.
Prowadzenie administracji gospodarczej internatu, a w szczególności:
1. Przygotowanie
internatu
do
każdorazowego
zakwaterowania
mieszkańców.
2. Dopilnowanie spraw meldunkowych mieszkańców internatu.
II.
Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie
bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców
internatu poprzez:
1. Dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń internatu oraz
poszanowanie mienia społecznego przez młodzież i pracowników.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności wśród uczniów z dziedziny
bhp, przy pomocy środków audiowizualnych, pogadanek, plakatów,
kącików bhp itp.
3. Udział w naradach związanych z omówieniem aktualnych spraw bhp,
współpraca z organami Sanepidu.
4. Prowadzenie na początku roku szkolnego wśród uczniów wstępnego
ogólnego instruktażu z zakresu bhp.
5. Prowadzenie ścisłej kontroli ppoż. i likwidowanie zagrożeń.
6. Prowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń ppoż.
7. Stała współpraca z pielęgniarką szkolną w sprawach przeprowadzania
badań uczniów i pracowników obsługi.
III.
Sprawowanie nadzoru nad sprawami dydaktyczno-wychowawczymi
mieszkańców internatu poprzez:
1. Prowadzenie ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami
wychowanków,
poprzez
pisemną
lub
ustną
informację

IV.

o nieuzasadnionej absencji uczniów w internacie lub poważniejszej
chorobie oraz o wynikach dotyczących nauki i zachowania się ucznia.
2. Opracowanie i zapoznanie mieszkańców internatu z regulaminem
internatu oraz stałe egzekwowanie jego przestrzegania.
3. Opracowanie planu pracy dla wychowawców oraz dla podległego
personelu administracyjno-obsługowego.
4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Samorządu Internatu.
5. Organizowanie odczytów, prelekcji i pogadanek z dziedziny higieny
i kultury osobistej itp.
6. Sprawowanie nadzoru nad poprawą warunków samokształcenia
uczniów.
7. Opracowanie rocznego planu pracy i składanie sprawozdań z jego
realizacji
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
8. Dokonywanie wpisów do arkuszy spostrzeżeń wychowawców,
kontrolowanie dokumentacji internatu (dzienniki wychowawców, księga
raportów
dziennych,
książka
wyjazdów,
książki
uwag
o wychowankach).
9. Opracowanie obowiązujących sprawozdań GUS dot. mieszkańców
internatu.
Sprawowanie nadzoru nad gospodarką żywieniową internatu poprzez:
1. Współpracę z kucharką, intendentką, magazynierką i Samorządem
Internatu przy opracowywaniu jadłospisów.
2. Prowadzenie kontroli jakości i ilości wydanych posiłków oraz
sprawowanie nadzoru nad niedopuszczeniem do marnotrawstwa
żywności.
3. Czynienie starań w celu polepszenia wyżywienia, dokonywania zapraw
na zimę.

§ 18
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych
i dydaktycznych młodzieży:
Formy współdziałania:
1. Organizowanie okresowych spotkań dyrekcji Zespołu i wychowawców klas
z rodzicami dla zapoznania ich z wymaganiami programowymi
z poszczególnych przedmiotów, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
planem pracy szkoły. Spotkania takie powinny się odbywać jeden raz na
kwartał.
2. Zapewnienie
rodzicom
możliwości
indywidualnego
kontaktu
z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami.
3. Zapewnienie możliwości korzystania z porad psychologa i pedagoga szkolnego.
4. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania uczniów oraz
zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
5. Uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
6. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
swego dziecka.

Rozdział IV
Organizacja szkoły
§19
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest szkołą ponadgimnazjalną
powołaną przez Starostwo Powiatowe, które jest organem założycielskim.
§20
Nabór do szkoły oparty jest na podbudowie 3 – letniego gimnazjum.
§21
Podstawę prawną działalności Zespołu stanowi akt o jego utworzeniu oraz niniejszy
statut.
§22
1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie
z podstawami programowymi kształcenia ogólnego ustalonymi dla
poszczególnych typów szkół i profili kształcenia.
2. Kształcenie w kierunkach zawodowych (technika) jest zgodne z podstawami
programowymi kształcenia w zawodach określonych w odrębnych przepisach.
3. W ramach ogólnego, zawodowego kształcenia uczeń realizuje wszystkie zajęcia
edukacyjne zamieszczone w planach nauczania poszczególnych typów szkół.
4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach
międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych
uczniów.
§23
Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§24
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa
arkusz
organizacyjny
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą arkusze organizacyjne
poszczególnych typów szkół Zespołu. Arkusz organizacyjny jest opracowywany
przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu
nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacyjny musi być
przedstawiony Radzie Pedagogicznej i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół
do 30 maja danego roku.

§25
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Zespołu,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć.
§26
Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział
którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych
nauczania danego roku, zgodnym z odpowiednim
i programem wybranym z zestawu programów dla danej
dopuszczonych do użytku szkolnego.

złożony z uczniów,
określonym planem
planem nauczania
klasy i typu szkoły,

§27
Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym:
-

godzina lekcyjna twa 45 minut,
przerwy międzylekcyjne trwają 5 lub 10 minut, w tym jedna najmniej
20 minut,
Rada Pedagogiczna Zespołu w porozumieniu z Radą Rodziców może
podjąć uchwałę, ustalając inny czas trwania godzin lekcyjnych , jednak nie
dłuższy niż 1 godzinę zegarową, przy zachowaniu tygodniowego czasu
pracy.
§28

Corocznie podejmowane będą decyzje podziału oddziałów na grupy na zajęciach
wymagających warunków nauki i bezpieczeństwa. Podział na grupy będzie ściśle
regulowany przepisami wydawanymi przez Ministra Edukacji Narodowej.
§29
Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, technologia informacyjna,
koła zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza
systemem klasowym i lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych
i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek
i wyjazdów:
- czas trwania zajęć wymienionych w paragrafie 29 ustala się zgodnie
z par. 27 niniejszego rozdziału,
- liczba uczestników zespołu i kół zainteresowań oraz zajęć
nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu nie może być niższa
niż 15 uczniów. W przypadku gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie
powinna przekraczać 12 osób,

§30
1. Szkoła wyznacza od 2 do 4 przedmiotów wiodących nauczanych na poziomie
rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym oraz 2 przedmioty wiodące
nauczane na poziomie rozszerzonym w technikum.
§31
1. Zmiana profilu kształcenia może nastąpić po pierwszym roku nauczania, pod
warunkiem uzyskania pozytywnych wyników klasyfikacji końcoworocznej,
wolnych miejsc w nowo wybranym profilu kształcenia oraz zgody Rady
Pedagogicznej.
2. Uczniowie kandydujący do liceum ogólnokształcącego deklarują wybór
przedmiotów wiodących spośród przedmiotów zaproponowanych przez szkołę
i wpisują je na formularzach przyjęć do szkoły.
3. Uczniowie liceum ogólnokształcącego deklarują wybór przedmiotów
uzupełniających spośród przedmiotów zaproponowanych przez szkołę
nauczanych w drugiej i trzeciej klasie.
§32
Realizacja zajęć praktycznych odbywa się w placówkach określonych
w rozdziale I, paragraf 6 .
§33
Zespół może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za jego
zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a wyższą uczelnią.
§34
Zespół może zapewnić uczniom, nauczycielom i członkom ich rodzin :
- możliwość odpłatnego korzystania z obiadów w stołówce internatu
szkolnego,
- odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Zespołu .
§35
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu, rodzice.

3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub zgubione książki.
4. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku
szkolnego.
5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinno umożliwiać:
- gromadzenie zbiorów,
- korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
- prowadzenie lekcji bibliotecznych uczniów.
6. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
7. Zadaniem nauczycieli bibliotekarzy jest:
- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- wypożyczanie książek, czasopism i innych opracowań,
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
- uzupełnianie księgozbioru,
- gromadzenie zbiorów audiowizualnych,
- odpowiedzialność za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie
i utrzymanie w należytym stanie.
§36
Dla uczniów Zespołu uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła
prowadzi internat. Zasady i formy funkcjonowania internatu określa Regulamin
Internatu stanowiący załącznik do Statutu Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących.
§37
Dla realizacji statutowych celów szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia,
są to:
-

pomieszczenia dla samorządu szkolnego, sklepiku, świetlicy szkolnej,
gabinet lekarski, pielęgniarki szkolnej,
gabinet terapii pedagogicznej,
archiwum,
szatnie,
zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§38
1. Zespół
zatrudnia
nauczycieli
oraz
pracowników
ekonomicznych,
administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1
określają odrębne przepisy.
§39
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w trakcie swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej realizuje
następujące zadania:
- z
największym
zaangażowaniem
prowadzi
proces
nauczania
i wychowania,
- jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych
sobie uczniów,
- wspiera
rozwój
psychofizyczny
uczniów,
ich
zdolności
oraz
zainteresowania,
- jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie ocenia
ich wiadomości, zainteresowania,
- udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
- doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi własny poziom wiedzy
merytorycznej,
- dba o swój warsztat pracy, wzbogaca go innowacjami,
- wykazuje dbałość o sprzęt szkolny,
- informuje rodziców o ocenach negatywnych na miesiąc przed klasyfikacją.
3. Nauczyciele mianowani i dyplomowani mogą być wyznaczani przez dyrektora
Zespołu
na opiekunów stażu nauczycieli stażystów lub kontraktowych.
Obowiązki nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz opiekunów ich stażu
regulują odrębne przepisy.
4. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany przewodniczący.
Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
-

wybór programów nauczania i podręczników,
ścisła kontrola realizacji podstaw programowych
korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, współpracę
przy realizowaniu programów nauczania,
opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, a także
sposobów badania wyników nauczania,

organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- opiekę nad praktykami,
- współpracę
przy
organizowaniu
pracowni
przedmiotowych
i uzupełnianiu ich wyposażenia,
- opiniowanie szkolnych programów autorskich,
- organizowanie konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz uroczystości
szkolnych,
- współudział w przydziale godzin dydaktycznych.
5. Obowiązki nauczyciela – wychowawcy klasy powierza Dyrektor Zespołu,
a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
-

Zadania wychowawcy klasy:
- sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami,
- tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami,
- otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
- planuje organizację pracy wspólnie z uczniami i ich rodzicami.
Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:
różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące
zespół uczniowski,
- ustalenie treści i formy zajęć teoretycznych na godzinach
wychowawczych,
- współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając
i koordynując z nimi ich działania wychowawcze wobec uczniów,
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
- utrzymanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:
• poznania i oceny potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
• współdziałania z rodzicami, okazując im pomoc w działaniach wychowawczych,
• włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły
- współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności także zdrowotnych oraz szczególnych zainteresowań
i uzdolnień uczniów,
kontakty wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami uczniów
szczegółowo określa rozdz. II, par.10,
- korzystanie w pracy wychowawczej z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego oraz
instytucji zajmujących się doradztwem pedagogicznym mających
zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- wystawianie ocen ze sprawowania.
6. W celu załatwienia spraw administracyjno – gospodarczych i budżetowo –
finansowych oraz dla obsługi higieniczno – sanitarnej Zespołu zatrudnia się
pracowników administracyjnych, gospodarczych, woźnych i innych pracowników
obsługi.
-

Rozdział VI
Uczniowie szkoły
§40
Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania
uczniów do szkół ponadgimnazjalnych:
1. Uczniowie są przyjmowani do klasy pierwszej poszczególnych typów szkół
ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum oraz na podstawie egzaminu na
zakończenie gimnazjum i wewnątrzszkolnego systemu rekrutacji, który jest
załącznikiem do niniejszego Statutu.
2. Do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na podbudowie gimnazjum
uczęszczają uczniowie od 16 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21
roku życia w przypadku technikum oraz od 16 roku życia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 20 roku życia w przypadku liceum ogólnokształcącego.
§41
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mają określone
prawa i obowiązki.
1. Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
oraz ochrony i poszanowania jego godności,
- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –
wychowawczym,
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących
życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że
nie narusza tym dobra, godności i uczuć innych uczniów,
- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej
oceny oraz ustalonych
i akceptowanych sposobów kontroli postępów w nauce,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania
z
poradnictwa
psychologiczno
–
pedagogicznego
i zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki oraz zajęć pozalekcyjnych,
- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz
zrzeszanie się w organizacje działające w Zespole,
2. W ramach pomocy dla uczniów, na podstawie orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania wydanego przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wydanego także przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
szkoła organizuje:
a/ nauczanie indywidualne
b/ zajęcia rewalidacyjne
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu,
a zwłaszcza dotyczących:
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
i w życiu szkoły,
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
- noszenia identyfikatora szkoły przypiętego w widocznym miejscu,
- obowiązku usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach na ustalonym
szkolnym formularzu,
- reprezentowania Zespołu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
oraz zawodach sportowych,
- odpowiedzialności materialnej za zniszczony sprzęt.
§42
W szczególnych przypadkach, takich jak długotrwała choroba połączona
z leczeniem szpitalnym oraz dalszą rekonwalescencją, ciąża wymagająca stałej
opieki lekarskiej, Dyrektor Zespołu na podstawie opinii lekarza specjalisty i na
wniosek rodziców może udzielić uczniowi – uczennicy urlop szkolny.
O zaistniałym przypadku dyrektor informuje Radę Pedagogiczną Zespołu.

Rozdział VII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843)
§1
Zasady
wewnątrzszkolnego
systemu
oceniania
do zaopiniowania nauczycielom, uczniom i rodzicom.

zostały

przedstawione

§2
Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania i „Kryteria oceniania z przedmiotów”
muszą być podane do wiadomości uczniów, nauczycieli i rodziców.

§3
1.
2.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
Zakończenie poszczególnych semestrów w klasach programowo najwyższych
(maturalnych) i niższych jest zgodne z opracowanym kalendarzem roku
szkolnego.
§4
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
-

formy ustne (odpowiedzi, wypowiedzi, itp.),
formy pisemne (praca klasowa, sprawdziany, kartkówki, test, zadania
domowe, prace dodatkowe),
formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczy ćwiczeń i zajęć,
podczas których uczy się, ćwiczy, kontroluje sprawność oraz umiejętności
praktyczne).

2. W semestrze ogólna ilość form sprawdzania wiedzy i umiejętności nie może
być niższa niż 3 oceny w przypadku 1 – 2 godzin tygodniowo,
4 i więcej ocen powyżej 3 godzin tygodniowo, w tym jedna ocena musi być
z pracy napisanej
w klasie i jedna z odpowiedzi ustnej lub odpowiedzi
pisemnej (kartkówka)
3. W tygodniu ogólna ilość sprawdzianów nie może być wyższa niż 3, a prac
klasowych najwyżej 1.
4. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel musi brać pod uwagę
ocenę z pierwszego semestru.

§5
1. Nauczyciel wystawia ocenę na I semestr i końcoworoczną na podstawie
„Kryteriów oceniania” z danego przedmiotu.
2. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych.
3. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności, określonych programem
nauczania przedmiotu, ocenia się w stopniach, według następującej skali:
STOPIEŃ
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

SKRÓT LITEROWY
cel
bdb
db
dst
dp
ndst

3a. Oceny: dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra, celująca uznaje się za
oceny pozytywne. Ocenę niedostateczną uznaje się za ocenę negatywną.
4. Za próg oceny pozytywnej ( stopnia dopuszczającego) przyjęto wymagania
konieczne zawarte w „Kryteriach oceniania” z danego przedmiotu.
5. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas zapowiedzianej formy sprawdzania
i oceniania powinien wykonać zadanie w terminie i formie ustalonej przez
nauczyciela przedmiotu.
6. Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany wg. indywidualnie
przyjętych dla niego zasad ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
7. Data ustalonego z uczniami sprawdzianu lub pracy klasowej musi zostać
zapisana w dzienniku lekcyjnym co najmniej na tydzień przed terminem.
Obowiązek ten nie dotyczy kartkówek i dyktand.
8. W formach pisemnych sprawdzania wiadomości nauczyciel u góry
w dzienniku wpisuje datę ich odbycia.
9. Z pracą pisaną w klasie i jej wynikami mają prawo zapoznać się uczniowie
i rodzice .
10. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców.
11. Na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego nauczyciel jest zobowiązany do
udostępnienie do wglądu kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem
sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania.
12. Uczeń pełnoletni oraz rodzice ucznia niepełnoletniego mogą w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
wnieść zastrzeżenia gdy roczna ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena z
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.
13. W przypadku częstych nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, nauczyciel
wpisuje w dzienniku datę w rubryce ocen, która ma potwierdzić, że stworzył mu
możliwości oceniania jego wiadomości i umiejętności.
14. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej, spełniającej warunki o których mowa w ustawie
o systemie oświaty dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w rozporządzeniu MEN .w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
oraz edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono dysfunkcje rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającymi z programu nauczania. Dostosowanie wymagań
edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu form i metod pracy,
zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii właściwej poradni pedagogiczno –
psychologicznej lub poradni specjalistycznej.
15. Uczennicy ciężarnej przysługuje prawo do:
- zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego,
- zwolnienia z odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w
czasie ciąży,
- odbycia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej po rozwiązaniu
w terminie
i miejscu wyznaczonym przez kierownika praktycznej nauki
zawodu.

16. Uczniom szkół zawodowych odbywającym zajęcia praktyczne lub praktykę
w zakładach pracy – okresowy i końcoworoczny stopień z tych zajęć ustala kierownik
szkolenia praktycznego po uzgodnieniu stopnia z prowadzącym zajęcia praktyczne
w przypadku, kiedy prowadzącym te zajęcia nie jest nauczyciel praktycznej nauki
zawodu. Stopień z praktyki zawodowej ustala opiekun praktyki w porozumieniu
z osobami prowadzącymi te praktyki.
17. Uczniom szkół zawodowych, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie zostali
sklasyfikowani na koniec okresu lub roku szkolnego z zajęć praktycznych, szkoła
organizuje w gospodarstwie szkolnym, zakładach pracy lub lecznicach dla zwierząt
zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
18. Dwa tygodnie przed datą klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej,
nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych
i odnotowują to w dzienniku lekcyjnym. Wychowawcy pisemnie zawiadamiają
rodziców uczniów niepełnoletnich o przewidywanej ocenie ( ocenach)
niedostatecznej z danego przedmiotu (przedmiotów). Uczniowie pełnoletni
potwierdzają sami, że zapoznali się z zagrożeniem oceną
(ocenami) niedostateczną z danego przedmiotu (przedmiotów) Potwierdzenie
zawiadomienia przechowywane jest w dokumentacji wychowawcy klasy.
19. Tydzień przed datą klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej ocena
niedostateczna z przedmiotu nie może być zmieniona.
20. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na pierwszy
semestr, musi on ją poprawić w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.
21. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na pierwszy semestr przez
ucznia klasy maturalnej, musi on ją poprawić w trybie ustalonym przez nauczyciela.
22. W przypadku zwolnienia ucznia z określonego przedmiotu, zamiast oceny należy
w
dokumentacji
stwierdzającej
przebieg
nauki
ucznia
wpisać
w odpowiedniej rubryce „zwolniony”
23. Ocenę za I semestr i końcoworoczną wpisuje do dziennika nauczyciel
przedmiotu w pełnym brzmieniu.
24. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, a w przypadku klasy najwyższej –
kończy szkołę, jeżeli otrzymał z wszystkich przedmiotów
i zajęć obowiązkowych
oceny pozytywne.
25. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
( semestru programowo wyższego), który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyższej ( semestru programowo wyższego).
26. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego
przez ucznia należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
27. Dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonej
możliwości wykonywania ćwiczeń może zwolnić ucznia na czas określony z
wykonywania tych ćwiczeń z jednoczesnym zachowaniem możliwości całkowitego
zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. .
28. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni
pedagogiczno – psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem

Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia. W takim przypadku zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.
29. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych ocenę celującą, jako roczną ocenę klasyfikacyjną.
30. Zebrania z rodzicami ( tzw. wywiadówki) odbywają się trzy razy w roku:
w październiku - listopadzie (śródroczna), styczniu – lutym po zakończeniu
I semestru i kwietniu ( śródroczna).
31. Zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy szkól dla dorosłych
w formie zaocznej, regulują odrębne przepisy opracowane i zatwierdzone przez
Ministra Edukacji Narodowej.
32. Każda ocena pracy pisemnej musi zawierać krótkie uzasadnienie jej wystawienia
33. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej
rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnia
ocen rocznych . Jeżeli nie jest ona liczbą całkowitą zaokrągla się ją do liczby
całkowitej w górę.
§6
Promowanie z wyróżnieniem
1. Uczeń otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli uzyskał
w wyniku końcoworocznej klasyfikacji średnią ocen z przedmiotów
obowiązkowych 4,75 i wyżej
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
2. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem pionowym
i nadrukiem z wyróżnieniem.
3. System
nagradzania
uczniów
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących regulują odrębne paragrafy Statutu Szkoły.
§7
Arkusze ocen
1. Ocenę z przedmiotu końcoworoczną wpisuje nauczyciel uczący w pełnym
brzmieniu, a pozostałe rubryki wypełnia wychowawca klasy.
2. W przypadku pomyłki należy błędnie wpisaną ocenę skreślić i poprawną ocenę
wpisać czerwonym długopisem.
3. U dołu arkusza ocen należy podać numer rubryki i rodzaj pomyłki,
np. w rubryce 12 skreślono „dobry”, wpisano „dostateczny” i postawić parafkę.
4. W arkuszach ocen nie wolno używać korektorów ani zaklejać błędnie wpisanych
ocen.
5. Zasady wypełniania arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego regulują przepisy
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego sporządza się
protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz
stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi

załącznik do arkusza ocen ucznia, w których wpisuje się datę egzaminu oraz
ustalony stopień.
§8
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących posiada odrębny system
usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. Na początku roku
szkolnego uczeń otrzymuje od wychowawcy trzy druki usprawiedliwień.
Po ich wykorzystaniu wychowawca przechowuje je w swojej dokumentacji, a po
następne druki muszą zgłosić się rodzice osobiście. Usprawiedliwienia składa
uczeń w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia nieobecności –
dotyczy to wszystkich typów szkół z wyjątkiem technika weterynarii, gdzie termin
wynosi trzy tygodnie.
§9
Egzamin klasyfikacyjny oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony z wszystkich przedmiotów
i zajęć obowiązkowych. Może być zwolniony z:
- wychowania fizycznego, technologii informacyjnej na podstawie
zaświadczenia lekarza specjalisty i decyzji dyrektora szkoły.
2. Uczeń nie może być zwolniony z zaliczenia zajęć praktycznych i praktyki
zawodowej.
3. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
przedmiotów nauczania, jeżeli opuścił 50% + 1 godzinę zajęć lekcyjnych.
4. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn
usprawiedliwionych, dyrektor w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami)
przedmiotu (przedmiotów) wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego
rodzicami egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego
w danym okresie.
5. W przypadku ucznia
nieklasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych .
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, wykazujący
lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i brak chęci do edukacji,
posiadający ocenę naganną z zachowania nie może przystąpić do egzaminu
klasyfikacyjnego.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu
w obecności innego nauczyciela oraz dyrektora szkoły albo wyznaczonego
przez niego nauczyciela - jako przewodniczącego komisji. Od oceny ustalonej
przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

10. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego, ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
11. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, ma formę
zadań praktycznych.
12.Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów rodzice ucznia.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia , o którym mowa w art.44n.
ust.4 pkt. 1 ustawy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych ma formę
zadań praktycznych.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później
niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z
uczniem i jego rodzicami.
5. W przypadku oceny z zachowania w skład komisji wchodzą; dyrektor albo
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;,
wychowawca oddziału, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
przedstawiciel rady Rodziców.
6. W przypadku oceny z zajęć edukacyjnych w skład komisji wcho0dzą: Dyrektor
szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący
komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel
prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zgodnie z obowiązującymi
przepisami oświatowymi.
§10
Egzamin poprawkowy
1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna, może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Egzamin poprawkowy, zgodnie z zarządzeniem MEN odbywa się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć.
4. Uczeń, który chorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w czasie wakacji,
może zdawać egzamin poprawkowy w terminie późniejszym, wyznaczonym przez
Dyrektora Zespołu.
5 .Egzamin poprawkowy z informatyki, wychowania fizycznego, ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
6 .Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, ma formę
zadań praktycznych

§11
Ocena zachowania
Tryb ustalania oceny zachowania
1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając:
a/ samoocenę ucznia ( punkt wyjścia),
b/ opinię rady Samorządu Klasowego wyrażonej na forum klasy,
c/ opinię wychowawców internatu,
d/ opinię nauczycieli przedmiotów,
e/ opinię pracowników szkoły.
2. Wychowawca powinien być na bieżąco informowany przez nauczycieli
o zachowaniu ucznia. Zebranie niezbędnych informacji o każdym uczniu jest
warunkiem wystawienia adekwatnej oceny zachowania. Ocena wystawiona przez
wychowawcę jest ostateczna.
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje wychowanków
o możliwości poprawienia ustalonej oceny zachowania.
4. Ocena zachowania końcoworoczna powinna uwzględniać zachowanie ucznia
5. Nie ustala się oceny z zachowania dla ucznia realizującego obowiązek szkolny
poza szkołą.
6. Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego zgłaszają
zastrzeżenia do trybu ustalenia końcoworocznej oceny z zachowania, komisja ma
obowiązek ustalić taką ocenę w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia.

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•
•

•
•
•
•
•

wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego,
jest wzorem dla innych,
wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły
i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach
organizowanych przez szkołę i poza nią,
dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i
kolegów,
jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom
np. w nauce, uzupełnianiu zaległości),
okazuje szacunek osobom starszym,
rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,
jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

jest uczciwy;
jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne
i identyfikator),
jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach,
projektach, akcjach,
wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się
z powierzonych mu obowiązków,
wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,
wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej,
- do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,
dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków
odurzających,
bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych.
spóźnień i nieobecności;

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego,
chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo
dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany
do lekcji, nosi identyfikator,
nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek
otoczenia.
dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych
i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa,
prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym,
okazuje szacunek osobom starszym,
rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,
dba o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej,
- do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór,
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,
dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,
jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii,
bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
•
•
•

przestrzega regulaminu szkolnego,
bierze udział w życiu klasy i szkoły,
dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich, nosi
identyfikator,
nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego
naruszenia regulaminu szkolnego uwag,
szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;
dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych
i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa,
jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom
i pracownikom szkoły,
jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych
i niepełnosprawnych,
dba o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej,
- do szkoły ubiera się schludnie i skromnie,
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,
dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,
jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,
przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
Nieusprawiedliwiona absencja w semestrze może wynosić do 4 godzin.

4. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się
drobne uchybienia),
uczestniczy w życiu szkoły i klasy,
systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji,
nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego
zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych,
poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów,
na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac,
przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega
nałogom,
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią,
szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia
własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób
rekompensuje szkodę,
nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i
słabszymi,
stara się unikać kłótni i konfliktów,
wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem,
pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,
stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą),
stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii,
stara się nie spóźniać na lekcje,
nieusprawiedliwiona absencja w semestrze może wynosić od 5 - 9 godzin.

5. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :
•

często łamie zasady regulaminu szkolnego;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest
nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć ),
nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym
łamaniu obowiązujących norm i zasad;
nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju
galowego podczas uroczystości ), nie nosi identyfikatora,
nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale,
nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów,
nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli,
personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów,
swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do
szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub
oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu swojemu i innych),
bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje,
ulega nałogom,
często spóźnia się na lekcje, ma od 10 do 15 nieusprawiedliwionych godzin
lekcyjnych w semestrze.

6. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków
zaradczych;
nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego;
nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
swoim zachowaniem :
- uniemożliwia prowadzenie lekcji;
- daje zły przykład rówieśnikom;
- wpływa na nich demoralizująco;
- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;
znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie,
zastraszanie;
rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się
z obowiązku naprawienia szkody;
wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny
i agresywny;
ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające
lub je rozprowadza);
wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił ponad
15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

Rozdział VIII
Nagrody i kary

§43
Nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary:
1. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
- pochwała wychowawcy klasy,
- pochwała wicedyrektora Zespołu,
- pochwała dyrektora Zespołu,
- pochwała dyrektora Zespołu ogłoszona w obecności uczniów w czasie
apelu szkolnego,
- list pochwalny skierowany przez dyrektora Zespołu do rodziców ucznia,
- nagrody książkowe, dyplomy wręczane w czasie uroczystości szkolnych,
- uczeń może otrzymać medal pamiątkowy przyznawany według odrębnego
regulaminu.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje uczniom Rada Pedagogiczna na wniosek
wychowawcy klasy, Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.
3. Kary:
- upomnienie wychowawcy klasy,
- upomnienie wicedyrektora Zespołu,
- upomnienie dyrektora Zespołu,
- wezwanie rodziców do szkoły przez wychowawcę lub dyrektora Zespołu,
- obniżenie sprawowania przez Radę Pedagogiczną,
- zawieszenie prawa
do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form
opieki socjalnej,
- przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
- nagana dyrektora Zespołu udzielona publicznie wobec uczniów
4. Skreślenie z listy uczniów nastąpi w przypadku:
a/ zachowania grożącego zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu,
b/ przebywania na terenie szkoły i internatu, na wycieczkach i zabawach
szkolnych w stanie po spożyciu alkoholu,
c/ dystrybucji narkotyków,
d/ świadomej dewastacji mienia szkolnego,
e/ stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
f/ agresywnego, aroganckiego, poniżającego godność, zagrażającego
zdrowiu lub życiu zachowania wobec pracownika szkoły,
g/ kradzieży.
4.1. Uczeń pełnoletni, nieobjęty obowiązkiem szkolnym może zostać skreślony z listy
uczniów również w przypadku bardzo niskiej frekwencji, która nie została
spowodowana długotrwałą chorobą, sytuacją rodzinną czy wydarzeniem losowym.
Przyczyny absencji są poddane wnikliwej i starannej analizie, której dokonuje
wychowawca oraz zespół wychowawczy w porozumieniu z dyrektorem .
5. O skreśleniu z listy uczniów wnioskuje Rada Pedagogiczna. Uchwała Rady
stanowi podstawę dla dyrektora Zespołu do wydania w tej sprawie decyzji
administracyjnej ( art. 39, 41 ust. o systemie oświaty).
6. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż na jeden
semestr), jeżeli uczeń uzyskał poręczenie Samorządu klasowego lub Samorządu
Szkolnego, bądź Rady Rodziców.

7. Uczeń, który uważa udzieloną karę za niesprawiedliwą, ma prawo odwołać
się
do Rady Pedagogicznej, bądź wnioskować do Rady Pedagogicznej
o ponowne rozpatrzenie.
8. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń , bądź jego rodzice, mają prawo do
złożenia odwołania za pośrednictwem dyrektora Zespołu do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu.
W przypadku ujawnienia nowych faktów mogących usprawiedliwić postępowanie
ucznia, za które otrzymał karę skreślenia, dyrektor Zespołu ma prawo w drodze
decyzji administracyjnej anulować wcześniejszą decyzję wydalenia ucznia ze
szkoły zgodnie z przepisami KPA.
9. Szkoła pisemnie informuje rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec
niego kary.
§44
Regulamin wyróżnienia listem pochwalnym.
1. Założenia ogólne:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni celem zmobilizowania większej liczby uczniów do solidnego
traktowania obowiązków szkolnych, zachęcenia do aktywnego brania udziału
w życiu szkoły, klasy oraz działalności kulturalnej i sportowej, postanawia
wprowadzić
szczególny
sposób
wyróżniania
uczniów
w
formie
„listu pochwalnego” do rodziców ( opiekunów).
2. Szczegółowe dane uprawniające do wyróżnienia ucznia „listem pochwalnym”:
- uzyskanie świadectwa ukończenia klasy (szkoły) co najmniej ze średnią
ocen 4,50, z równoczesnym otrzymaniem wzorowej oceny zachowania,
- za znaczny, systematyczny wkład pracy w działalność kół zainteresowań,
Samorządu Uczniowskiego i Internackiego, radiowęzła z równoczesnym
uzyskaniem pozytywnych wyników w nauce i otrzymaniem wzorowej oceny
zachowania,
- za uzyskanie w danym roku szkolnym liczących się wyników sportowych,
systematyczne branie udziału w treningach z równoczesnym uzyskaniem
pozytywnych wyników w nauce i sprawowaniu,
- za zakwalifikowanie się do eliminacji wojewódzkich olimpiad i konkursów
przedmiotowych.
3. Decyzję o wyróżnieniu ucznia „listem pochwalnym” podejmuje Rada
Pedagogiczna na konferencji poświęconej promowaniu uczniów.
4. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „listem pochwalnym”
z odpowiednim uzasadnieniem przysługuje:
- wychowawcom klas,
- opiekunom samorządu uczniowskiego,
- opiekunom kół zainteresowań,
- nauczycielom wychowania fizycznego,
- wychowawcom internatu.
5. Założenia porządkowe:
• wręczenie listu dla rodziców winno nastąpić na uroczystości zakończenia roku
szkolnego, a w uzasadnionych wypadkach na początku nowego roku szkolnego
• decyzja o wyróżnieniu ucznia „listem pochwalnym” winna być odnotowana
w arkuszu ocen ucznia.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§45
Zespół używa pieczęci urzędowej z napisem w otoku „Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących – Września”.

§46
1. Zespół posiada stempel urzędowy wspólny dla wszystkich typów szkół
wchodzących w jego skład o treści:

Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
ul. Kaliska 2a, 62–300 Września
tel. 43–60–515, fax 43-60–829
000100210, NIP 789–10–03–468

2. Stemple poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

a/
II Liceum Ogólnokształcące
im. gen. dr. Romana Abrahama
ul. Kaliska 2a, 62–300 Września

b/
II Liceum Profilowane
im. gen. dr. Romana Abrahama
ul. Kaliska 2a, 62–300 Września
c/
Technikum Nr 2
im. gen. dr. Romana Abrahama
ul. Kaliska 2a, 62–300 Września
§47
W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących podaje się
nazwę typu szkoły, umieszczonej na pieczęci urzędowej i stemplu .
§48
Zespół posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.
§49
Technikum Weterynaryjne wchodzące w skład Zespołu posiada własny sztandar.
§50
Zespół prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
§51
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§52
Zmiany w statucie Zespołu dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez podjęcie
odpowiedniej uchwały.

