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DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 

Rozdział 1 
Informacje ogólne o szkole 

 

§ 1.  1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną Nr 19 w Krakowie 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Policealnej Nr 19 w Krakowie 

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Policealnej 
Nr 19 w Krakowie 

4) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski w Szkole 
Policealnej Nr 19 w Krakowie 

5) Wicedyrektorze Ośrodka – rozumie się przez to kierującego Szkołą Policealną Nr 19 
wchodzącą w skład Ośrodka; 

6) opiekunie oddziału– należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Policealnej Nr 19 w Krakowie  

7) programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument 
wewnętrzny Ośrodka i Szkoły Policealnej Nr 19 w Krakowie 

8) Ośrodku – rozumie się przez to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 6; 

9) Nauczycielu – rozumie się przez to osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne i czynności 
pedagogiczne, posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami; 

10) Uczniu – rozumie się przez to osobę zakwalifikowaną na podstawie orzeczenia oraz 
skierowania do kształcenia specjalnego na określonym etapie edukacyjnym. Jeżeli mowa 
jest  
o uczniach bez dodatkowego określenia, rozumie się przez to uczniów w rozmienieniu § 1. 
pkt 10 0 a także słuchaczy i wychowanków Ośrodka; 

§ 2. Uchylony 

§ 3. Uchylony 

§ 4. Uchylony 

§ 5. Uchylony 

§ 6. Uchylony 
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§ 7. Uchylony 

§ 8. Uchylony 

§ 9. Uchylony 

§ 10. Uchylony 

§ 11. Uchylony 

§ 12. Uchylony 

§ 13. Uchylony 

§ 14. Uchylony 

§ 15. Uchylony 

§ 16. Uchylony 

§ 17. Uchylony 

§ 18. Uchylony 

§ 19. Uchylony 

§ 20. Uchylony 

§ 21. Uchylony 

§ 22. Uchylony 

§ 23. Uchylony 

§ 24. Uchylony 

§ 25. Uchylony 

§ 26. Uchylony 

§ 27. Uchylony 

§ 28. Uchylony 

§ 29. Uchylony 

§ 30. Uchylony 

§ 31. Uchylony 

§ 32. Uchylony 

§ 33. Uchylony 

§ 34. Uchylony 
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§ 35. Uchylony 

§ 36. Uchylony 

§ 37. Uchylony 

§ 38. Uchylony 

§ 39. Uchylony 

§ 40. 1. Szkoła Policealna Nr 19 w Krakowie jest placówką publiczną i: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego  
i podstawę programową kształcenia w zawodach; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie 

3. Organem prowadzącym jest Miasto Kraków 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty 

5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Policealna Nr 19 w Krakowie 

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

7. Szkoła Policealna oparta jest na podbudowie szkoły średniej. Kształcenie w niej 
trwa od 1 roku do dwóch lat 

8. Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość uzyskania świadectwa ukończenia i 
tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
wyodrębnione w odpowiednich zawodach.  

 

9. Szkoła kształci w zawodach:  

1) Technik administracji - symbol cyfrowy zawodu 334306 

2) Technik realizacji dźwięku- symbol cyfrowy zawodu 352120 

3) Technik informatyk – symbol cyfrowy zawodu 351204 

4) Florysta symbol -  cyfrowy zawodu 343203 

5) Szkoła przewiduje możliwość kształcenia w innych zawodach  
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10. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do 
zgodności z potrzebami rynku.  

11. Uczniowie promowani są po każdym semestrze. Po ukończeniu szkoły otrzymują 
świadectwo ukończenia, a także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

12. Szkoła jest jednostką budżetową. 
 

Rozdział 2 
Organizacja kształcenia w szkole 

§ 41. 1. W szkole policealnej zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają się 
zgodnie z podstawami programowymi ustalonymi dla kształcenia w poszczególnych zawodach, 
określonymi odrębnymi przepisami w oddziałach. 

2. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 
programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane  
w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. 

3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności praktyka 
zawodowa mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez 
pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a daną 
jednostką. 
 

 

Rozdział 3 
Misja szkoły i model absolwenta 

 

§ 42. 1. Szkoła realizuje Misję Ośrodka  i opracowała Model Absolwenta. Stanowią 
one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z 
głównych celów Szkoły.  
  
Szkoła realizuje misję Ośrodka 

Jesteśmy Ośrodkiem szkół specjalnych przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością 
wzroku. Na pierwszym miejscu stawiamy cele rewalidacyjne, starając się zapewniać równość 
szans życiowych osobom niepełnosprawnym. Traktujemy uczniów indywidualnie 
i podmiotowo, stwarzając im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju każdego z nich. 
Pragniemy kształtować u młodzieży postawy pozwalające sprostać wyzwaniom samodzielnego 
życia oraz postawy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnej 
otwartości na kulturę Europy i świata.  
 
Model absolwenta szkoły:  
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Absolwent Szkoły Policealnej Nr 19 w Krakowie to obywatel Europy XXI wieku który: 

a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,  
b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych,  
c) posługuje się sprawnie językiem obcym,  
d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  
e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  
f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

  
Absolwent Szkoły Policealnej Nr 19 w Krakowie to człowiek: 

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  
b) twórczo myślący,  
c) umiejący skutecznie się porozumiewać,  
d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,  
e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.  

 

Rozdział 4 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 43. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego 
środowiska. 
 

2. Głównymi celami szkoły są:  
 

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o jego wszechstronny rozwój; 

4) przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o 
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

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

 

3. Celem kształcenia zawodowego jest: 
 

1) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata; 
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2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych. 

4) dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, 
estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do pełnienia 
określonej roli zawodowej w społeczeństwie 

 

4. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 
 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i 
potrzeb, wspólny dla wszystkich typów szkół. 

  

5. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego 
nauczyciela. 

 

§ 44. 1. Do zadań Szkoły należy: 

 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 
potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych  
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i 
nauczania; 

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

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

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
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uczniów; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych ; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w 
skróconym czasie; 

14) skuteczne nauczanie języka obcego poprzez dostosowywanie nauczania do poziomu 
przygotowania uczniów; 

15) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- 
zawodowe; 

16) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

17) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 
nauczania; 

18) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

19) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

20) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m. in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

21) kształtowanie i rozwijanie u postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 
inicjatyw i pracy zespołowej; 

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

23) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

24) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
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25) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

26) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania do właściwego odbioru  
i wykorzystywania mediów; 

27) ochrona przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju; 

28) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

29) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a 
także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

30) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

31) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

 

§ 45. 1. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu 
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i 
możliwości. 
 

§ 46. 1. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, 
systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające 
możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 
§ 47. 1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia 

uczniów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z 
realizacji celów i zadań Szkoły.  

 

§ 48. 1. Statutowe cele i zadania realizuje wicedyrektor Ośrodka, nauczyciele i 
zatrudnieni pracownicy administracyjno–obsługowi we współpracy z uczniami, poradnią 
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi  
i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

DZIAŁ II 
Sposoby realizacji zadań szkoły 

 



 

10 
 

Rozdział 1 
Informacje wstępne  

§ 49. 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 
podstawę programową kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie z 
dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

 

Rozdział 2 
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole 

 

§ 50. 1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
zawodowego, zwany dalej "programem nauczania ", dopuszcza do użytku w danej szkole 
Wicedyrektor Ośrodka , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

2. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we 
współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 
opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 
(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do 
programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 
wprowadzenia zmian. 

3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania zawodowego musi być 
dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać 
warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 
obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 
 
1) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w 

podstawie programowej; 
2) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia zawodowego; 
3) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym; 

 

5. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 
 
1) stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym 
kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów 
kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących 
podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla 
kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie; 

2) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 
zakresu kształcenia zawodowego uwzględnionych przez Wicedyrektora Ośrodka w 
szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące: 
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a) uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, które powinny być 
osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny 
i metod sprawdzania tych osiągnięć, 

b) opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których 
mowa  
w ust. 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od 
potrzeb i możliwości uczniów, 

c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem 
warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1; 

 

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

4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

6. Propozycja programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym 
nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku 
szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym. 

7. Wicedyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z 
zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania 
zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy 
przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa 
w ust. 9 pkt 1, Wicedyrektor Ośrodka może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego, kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu 
przedmiotowego funkcjonującego w szkole.  

8. Opinia, o której mowa w ust. 7 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu  
z podstawą programową kształcenia zawodowego i dostosowania programu do potrzeb 
edukacyjnych uczniów.  

9. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca. 

10. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Wicedyrektor 
Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku 
szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 
Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod 
którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok 
dopuszczenia do użytku. Wicedyrektor Ośrodka ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania 
w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

11. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy na jego 
podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w 
procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów 
przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

12. Wicedyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Zestawie programów 
całości podstawy programowej. 
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13. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia 
ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę 
programową: 

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

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 
przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość 

14. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 
 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

 

Rozdział 3 
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

 
§ 51. . 1. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w 

szkole. 
 
1) decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole; 
2) propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

przedstawiają Wicedyrektorowi Ośrodka, do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli 
prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej; 

3) zespoły, o których mowa w pkt. 2 przedstawiają Wicedyrektorowi Ośrodka propozycję: 
 

a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, 
b) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć 

kształcenia w zawodzie, 
 

4) Wicedyrektor Ośrodka na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących 
poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w 
sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych 
ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych obowiązujący; przynajmniej przez jeden cykl kształcenia; 

5) Wicedyrektor Ośrodka, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach 
oddziałach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, 
jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego; 

6) Wicedyrektor Ośrodka, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 
zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5; 

7) Wicedyrektor Ośrodka, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny 
zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli 
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uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych; 
8) Wicedyrektor Ośrodka podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 
wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja 
umieszczana jest na stronie www.sosw@blind.krakow.pl. 

 

Rozdział 4 
Program wychowania i profilaktyki 

 
 

§ 52. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem 
Wychowawczo-Profilaktycznym Ośrodka 

2. Zasady opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktyczny reguluje aktualny statut 
ośrodka. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów na cykl edukacyjny z 
uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Wicedyrektor Ośrodka szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, 
zwanemu dalej opiekunem oddziału, zaś grupę uczęszczającą na Kwalifikacyjny Kurs 
Zawodowy opiekunowi kursu. Wicedyrektor Ośrodka zapewnia zachowanie ciągłości pracy 
wychowawczej przez cały okres funkcjonowania oddziału lub trwania kursu. 

5. Wicedyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o zmianie opiekuna oddziału lub opiekuna 
kursu na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub 
odpowiednio wszystkich uczestników kursu w następujących przypadkach: 
1) rażącego zaniedbywania obowiązków opiekuna; 
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki; 
3) utraty zaufania uczniów; 
4) w innych szczególnych przypadkach. 

 

§ 53. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  
 

1) realizację zagadnień ujętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym;  
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) działania opiekuńcze opiekuna oddziału, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 
4) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia. 

 
§ 54. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -

psychologiczną:  

  
 1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 
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a) rozmowy indywidualne opiekuna oddziału z uczniami i rodzicami na początku 

roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego 
zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,  

b) organizację wycieczek integracyjnych, 
c) pomoc w adaptacji ucznia w nowym, 
d) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, opiekuna 

lub przedstawiciela dyrekcji, 
e) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 
f) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania 

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 
  

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 
rodzinnych i losowych zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym statucie Ośrodka. 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 
 

a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do 

możliwości i potrzeb ucznia, 
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 
e) indywidualizację procesu nauczania. 

 
4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w 

aktualnym statucie Ośrodka. 
 

§ 55. 1. W Ośrodku powołano specjalistę do spraw bezpieczeństwa. 

2. Zadania specjalisty reguluje aktualny statut Ośrodka  
§ 56. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 132 statutu Ośrodka; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnym statucie 
Ośrodka. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala 
dyrektor Ośrodka. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.20 i trwa do zakończenia 
zajęć w szkole; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne 
jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program 
tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w 
pracowniach i  na innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 
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5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów 
dokonuje Dyrektor Ośrodka co najmniej raz w roku; 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

12) ogrodzenie terenu szkoły; 

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się 
kratami; 

15) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń 
nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi w apteczki zaopatrzone  
w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej 
pomocy; 

16) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów lub 
niepełnosprawności; 

17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i 
wycieczkach poza teren placówki; 

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

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

20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

 

§ 57. 1.. Statutowe cele i zadania realizuje Wicedyrektor Ośrodka , nauczyciele wraz z 
uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z 
organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi  
i kulturalnymi regionu. 

§ 58. 1. Uczniowie korzystają z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
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2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia,  

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub opiekuna oddziału, Dyrektor 
Ośrodka może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 
finansowych Ośrodka. 

4. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia i 
następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten 
dotyczy także nauczycieli. 

 

§ 59. 1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w 
trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 
 

§ 60. 1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli reguluje aktualny statut Ośrodka. 
 

§ 61. 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach 
obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach 
międzylekcyjnych. 
 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; 
zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – 
sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 
 

§ 62. 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i 
nadobowiązkowych zajęć są następujące: 
 
1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod 

opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego 
zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg 

harmonogramu dyżurowania, 
c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach, 
d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby 

wezwania pomocy medycznej, 
e) zgłaszania Dyrektorowi szkoły, Wicedyrektorowi Ośrodka dostrzeżonych 

zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć 
wypadków; 
 

3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z 
nim uczniów; 

4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 
wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem 
Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska; 

5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu podejmuje działania zabezpieczające 
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uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania 
zabezpieczającego. 

 
§ 63. 1. Szkoła ustala zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas praktycznej 

nauki zawodu: 

 
1) w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie muszą, przebywać pod ciągłą opieką 

nauczyciela zawodu lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy do sprawowania opieki 
nad uczniami; 

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

3) w czasie odbywania zajęć praktycznych w zakładzie pracy uczniowie są zobowiązani 
przestrzegać obowiązującego w tym zakładzie regulaminu i porządku 

 

§ 64. 1. Monitoring wizyjny - cele i zasady monitoringu reguluje aktualny statut 
Ośrodka 

 

DZIAŁ III 
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Rozdział 1 
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 

§ 65. 1. Organizację, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej reguluje aktualny statut Ośrodka.  

DZIAŁ IV 
Organy szkoły i ich kompetencje  

 

§ 66. 1. Organami szkoły są: 

1) Wicedyrektor Ośrodka; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 67. 1. Każdy z wymienionych organów w § 67 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 
przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

Rozdział 1 
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 Wicedyrektor Ośrodka 

 

§ 68. 1. Wicedyrektor Ośrodka 

 
1) kieruje szkołą;  
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy. Powołuje i odwołuje go przez Dyrektor 

Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej za zgodą organu prowadzącego; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  

 

§ 69. 1. Wicedyrektor Ośrodka kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją 
na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w 
szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

§ 70. 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa 
ustawa o - Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

§ 71. 1. Wicedyrektor Ośrodka : 

1) kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności: 

2) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości; 

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

9) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 
podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku 
szkolnego; 

10) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, jeden 
podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu 
kształcenia; 

11) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim; 

12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 
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celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych  
w aktualnym statucie Ośrodka w miarę możliwości placówki; 

14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na 
zasadach określonych w aktualnym statucie Ośrodka; 

15) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 
Pedagogiczną; 

16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe, o których mowa w aktualnym statucie Ośrodka ;  

17) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z 
zasadami określonymi w aktualnym statucie ośrodka; 

18) skreśla ucznia z listy uczniów, na zasadach określonych w § 165 statutu Ośrodka; 

19) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

20) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

21) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  
i religijnej uczniom; 

22) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  
i sprawdzających na zasadach określonych w § 121,§122,123 statutu szkoły; 

23) Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  

a) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub 
opiekuńczych; 

b) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
 

Rozdział 2  
Rada Pedagogiczna  

§ 72. 1. Rada Pedagogiczna  

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Wicedyrektor Ośrodka.  

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 
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Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości 
zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez zamieszczenie 
zarządzenia w księdze zarządzeń wyłożonej w pokoju nauczycielskim. W przypadkach 
wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć 
do wykonywania swoich zadań zastępcę.  

6. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad. 
Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do 
przewodniczącego rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć 
możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania 
wyjaśnień. 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek nauczycieli. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać 
udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Ośrodka . 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 
każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia  nie klasyfikowanego z 

powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
6) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
7) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy ucznia ; 
8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
9) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 
10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
 

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia zawodowego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 
4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając 
posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) opiniuje wnioski Wicedyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 
innych wyróżnień; 

6) opiniuje projekt finansowy szkoły; 



 

21 
 

7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty; 
8) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
9)  opiniuje pracę dyrektora Wicedyrektora Ośrodka przy ustalaniu jego oceny pracy; 
10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze; 
 

11. Rada Pedagogiczna ponadto: 
 
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Wicedyrektora Ośrodka; 

lub  
z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4) głosuje nad wotum nieufności dla Wicedyrektora Ośrodka ; 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego; 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Samorządem uczniowskim  

o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 
9) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 
10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka ; 
11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 
12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 

12. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę 
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 
nadzorującego, lub co najmniej 1/3 jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

14. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne. 

15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę 
protokołów przechowuje się w archiwum szkoły zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

 

16. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 
 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 
sporządzającej protokół; 
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2) stwierdzenie prawomocności obrad; 
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 
4) listę obecności nauczycieli; 
5) uchwalony porządek obrad; 
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych 

i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 
7) przebieg głosowania i jego wyniki; 
8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

 

17. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, 
protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty 
złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

18. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

19. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej jest do wglądu w pokoju Wicedyrektora 
ośrodka odpowiedzialnego za prowadzenie księgi protokołów. 

20. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 
rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

21. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

Rozdział 3 
Samorząd uczniowski  

§ 73. 1. Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole Policealnej Nr 19 w Krakowie działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej 
Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami 
ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Wicedyrektorowi Ośrodka 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
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między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 
7) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 
 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować 
się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają 
odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Wicedyrektora Ośrodka — pracę 
nauczycieli Szkoły, dla których dokonuje oceny  pracy zawodowej. 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% 
uczniów szkoły.  

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 
 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów  
do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają 
Wicedyrektorowi Ośrodka; 

2) Wicedyrektor Ośrodka może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 
uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje 
kierownicze w szkole; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 
4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 
5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole 

stosuje się odpowiednio. 
 

Rozdział 4 
Zasady współpracy organów szkoły 

§ 74. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w 
granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 
sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
Wicedyrektorowi Ośrodka w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 
szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 
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naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5.  Uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Wicedyrektorowi Ośrodka  w formie 
pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w aktualnym statucie Ośrodka. 

 

§ 75. 1. Nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia 
uczniów. Zasady współpracy określa aktualny statut Ośrodka 

 

Rozdział 5  
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

 
§ 76. 1.Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga 

Wicedyrektora Ośrodka, po wysłuchaniu zainteresowanych stron: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 
Wicedyrektora Ośrodka ; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Wicedyrektor Ośrodka jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3)  Wicedyrektor Ośrodka podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 
strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Wicedyrektor Ośrodka informuje na 
piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Wicedyrektor 
Ośrodka, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Wicedyrektor Ośrodka wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 
głosowania. 

4.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego. 



 

25 
 

 

DZIAŁ V 
Organizacja nauczania 

 

Rozdział 1 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

§ 77. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w miarę 
posiadanych przez szkołę możliwości w tym: 

a) dydaktyczno–wyrównawcze, 
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w  
c) rozwoju lub pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

4)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  
 
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min, godzina zajęć praktycznych 

trwa 55 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile 
będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 
grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego: zajęć praktycznych i zajęcia WF-u; 

4) w toku nauczania indywidualnego;  
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
6) praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w pracowniach szkolnych lub w zakładach 

pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a danym zakładem pracy. 
 

3. Wicedyrektor Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

 

Rozdział 2  
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Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF 

 

§ 78. 1. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć – WF reguluje aktualny 
statut Ośrodka  

 

Rozdział 3  
Organizacja nauczania w szkołach dziennych 

 

§ 79. 1. Organizacja nauczania w szkołach dziennych. 

 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 
powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy 
dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy 
poniedziałek po dniu pierwszego września. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.  

4. Szkoła pracuje zgodnie z podziałem na semestry. 

5. Wicedyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu 
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub 
placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w wymiarze 10 dni w szkole policealnej . 

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5, 
mogą być ustalone:  

1) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 
wyznaniowych. 

2) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami 
społeczności lokalnej. 

7. Dyrektor Ośrodka w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów o 
ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, o których mowa w ust. 4. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, Dyrektor Ośrodka, po 
zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, a w przypadku szkoły w której rada nie została powołana, 
Rady Pedagogicznej, i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić 
inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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9. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4 , dyrektor szkoły wyznacza 
termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

10. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze. 

11. Dyrektor szkoły Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 
żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

12. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 
dyrektora terminie. 

13. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję Ośrodka na podstawie ramowych 
planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu 
przez organ prowadzący szkołę.  

14. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) liczbę pracowników ogółem; 

4) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

5) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

6) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w 
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

15. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Wicedyrektor Ośrodka, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

16. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

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

18. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w 
sprawie ramowych planów nauczania. 
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19. Liczebność uczniów w klasach I określa organ prowadzący. 

20. Wicedyrektor Ośrodka odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby 
uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z 
uwzględnieniem tych przepisów.  

21. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. 

22. Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, w tym dwie po 15 minut w zależności od organizacji 
zajęć. 

 

Rozdział 4 
Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

 

§ 80. 1. W zależności od potrzeb, w szkole mogą być organizowane kwalifikacyjne 
kursy zawodowe. 

Rozdział 5 
Szczegółowa organizacja praktyk zawodowych 

 

§ 81. 1. Organizacja praktyk zawodowych  

 

1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na 
przygotowaniu uczniów do właściwego działania w procesie produkcji lub usług w zawodach 
określonych w klasyfikacji zawodów. Jest obowiązkowa dla uczniów.  

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych dla uczniów, 
które mogą odbywać się w pracowniach szkolnych lub u pracodawców. 

3. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku 
zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców – również w celu zastosowania i pogłębienia 
wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych 
oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu. 

5. Praktyki zawodowe mogą być organizowana u pracodawców, w placówkach kształcenia 
praktycznego i w pracowniach szkolnych. 

6. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym 
również w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich 
odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 
odbywających praktyki.  
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7. Praktyka zawodowa jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną 
pomiędzy Szkołą a pracodawcą. 

8. Zakład pracy przyjmujący praktykantów zobowiązany jest do zapewnienia warunków 
do realizacji praktyki. Warunki te powinny uwzględniać przede wszystkim:  
 

1) zgodność profilu przedsiębiorstwa przyjmującego praktykanta z kierunkiem kształcenia; 

2) odpowiednio wyposażenie stanowiska pracy; 

3) dobrą organizację pracy; 

4) odpowiednie warunki socjalno-bytowe.  

9. Prowadzący praktyki jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia BHP 
potwierdzonego wpisem w dzienniczku praktyk 

10. Szkoła kierująca uczniów na praktykę:  
 

1) nadzoruje realizację programu praktyki; 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę; 

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

4) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych opracowuje tematykę praktyk; 

5) przed odejściem na praktykę Kierownik Szkolenia Praktycznego organizuje odprawę 
szkoleniową z uczniami poświęconą omówieniu warunków praktyki. Obecność uczniów 
na odprawie jest obowiązkowa.  

6) po zakończeniu praktyki zawodowej zakład potwierdza jej odbywanie w prowadzonej 
przez ucznia dokumentacji, w której zamieszcza również ocenę wyników uzyskanych 
przez praktykanta.  

 

§ 82. 1. Młodzież realizująca praktykę zawodową ma prawo do: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, 
niezbędnej na stanowisku pracy; 

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków 
higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dostępu do urządzeń higieniczno–sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno–bytowych; 

4) przerwy na posiłek; 

5) nieodpłatnego korzystania z napojów zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
możliwościami pracodawcy; 

6) korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy; 
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7) konsultacji z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem; 

8) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach 
przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni; 

9) zgłaszania Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wszystkich pozytywnych i negatywnych 
uwag o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk u podmiotów przyjmujących 
na praktyczną naukę zawodu; 

10) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów 
zawodowych i Kierownikowi Szkolenia Praktycznego; 

11) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane 
przez siebie lub otrzymane od pracodawców; 

12) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w Statucie. 

 

§ 83. 1. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek: 
 

1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących na 
praktyczną naukę zawodu; 

2) dochować tajemnicy służbowej; 

3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych; 

4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy 
instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy; 

5) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące 
przepisy lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 

6) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 

7) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia 
społecznego; 

8) młodzież w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów, zażywać 
narkotyków oraz spożywać alkoholu; 

9) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły. 
 

§ 84. 1. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu. 
 

1) Za organizację i przebieg praktyk zawodowych odpowiada Kierownik Szkolenia 
Praktycznego  

2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia 
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praktycznego współpracuje z przedstawicielami zakładów pracy, Dyrektorem Ośrodka, 
Wicedyrektorem Ośrodka, Samorządem Uczniowskim, opiekunami oddziałów, 
nauczycielami przedmiotów zawodowych, pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

3) młodzież jest przez Kierownika Szkolenia Praktycznego pisemnie informowana o 
konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu co najmniej na miesiąc przed 
wyznaczonym terminem praktyk zawodowych; 

4) Kierownik Szkolenia Praktycznego wyznacza termin do którego młodzież zgłasza 
propozycje miejsc odbywania praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje 
nieuwzględnienie propozycji); 

5) w pierwszej kolejności Szkoła kieruje do firm, z którymi współpracuje od lat lub, z którymi 
nawiązała współpracę, a po wyczerpaniu w/w możliwości wykorzystuje propozycje 
uczniów; 

6) uczniowie prowadzą określoną przepisami dokumentację zajęć praktycznych która jest 
kontrolowana przez Szkołę oraz zakład szkolący; 

7) uczniowie są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych 
przygotowanego przez Kierownika Szkolenia Praktycznego; 

8) każdy dzień nieobecności na praktyce zawodowej uczeń powinien usprawiedliwić 
przedkładając odpowiedni dokument (zwolnienie od lekarza bądź opiekunów). 
Niezaliczone tematy zajęć należy zrealizować w terminie uzgodnionym z opiekunem 
praktyk, nie później jednak niż do końca danego semestru.  

9) Opiekunowie oddziałów obowiązani są wpisać oceny z praktyki do dokumentacji 
pedagogicznej i na świadectwo szkolne. Zaświadczenia z oceną z praktyki przechowywane 
są w Szkole do dnia ukończenia  jej przez ucznia; 

10) praktyka w firmach przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych osób; 

11) szkoła informuje poprzez Kierownika Szkolenia Praktycznego o uchybieniach w realizacji 
programu praktyk kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący i nadzorujący; 

12) młodzież nie ma prawa sama zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu bez porozumienia 
z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego; 

13) w przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktyki realizowanej 
na podstawie umowy między Szkołą a pracodawcą, Szkoła nie gwarantuje nowego miejsca 
odbywania praktyki zawodowej. Uczeń natychmiast zobowiązany jest znaleźć we własnym 
zakresie nowe miejsce odbywania praktyki pod rygorem skreślenia z listy uczniów; 

14) uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem i 
organizacją praktyki zawodowej: 

a) opiekunom praktyk, 
b) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu, 
c) właścicielom firm, 
d) Kierownikowi Szkolenia Praktycznego, 
e) opiekunom oddziałów, 
f) pedagogowi szkolnemu, 
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15) za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć w ramach praktyki zawodowej 
zawartych w statucie młodzież ponosi kary przewidziane w Statucie. 

 
 

Rozdział 6 
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

§ 85. 1. Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną reguluje aktualny statut 
Ośrodka. 

 

Rozdział 7 
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 
§ 86. 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki reguluje 

aktualny statut Ośrodka.  

DZIAŁ VI 
System wychowania i opieki 

 

Rozdział 1 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

§ 87. 1. Szkolny system wychowania reguluje aktualny statut Ośrodka 

Rozdział 2 
Wolontariat w szkole 

 

§ 88.  1. Wolontariat w szkole reguluje aktualny statut Ośrodka. 

 

Rozdział 3  
Współpraca z rodzicami 

 

§ 89. 1. Współpracę z rodzicami reguluje aktualny statut Ośrodka.  
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Rozdział 4  
Działalność innowacyjna 

§ 90. 1. Działalność innowacyjną w szkole reguluje aktualny statut Ośrodka.  

 

DZIAŁ VII 
 System doradztwa zawodowego  

 

§ 91. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego reguluje aktualny statut 
Ośrodka 

DZIAŁ VIII 
Organizacja szkoły 

 

Rozdział 1  
Baza szkoły 

 

§ 92. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada pomieszczenia i 
pracownie przedmiotowe o odpowiednim standardzie wyposażone w pomoce dydaktyczne, 
materiały, sprzęt i urządzenia zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia w 
zawodzie. 

 

Rozdział 2 
Praktyki studenckie 

 

§ 93. 1. Praktyki studenckie reguluje aktualny statut Ośrodka.  
 

Rozdział 3 
Biblioteka szkolna 

 

§ 94. 1. W Ośrodku działa biblioteka – działalność biblioteki reguluje aktualny statut 
Ośrodka. 
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Rozdział 4 
Zespoły nauczycielskie 

 

§ 95. 1. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy reguluje aktualny statut Ośrodka 

 

DZIAŁ IX 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 96. 1. Zadania nauczycieli reguluje aktualny statut Ośrodka  

Rozdział 1 
Zadania opiekunów oddziałów 

 

§ 97. 1. Zadania opiekunów oddziałów. 
 
Opiekun oddziału zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne oraz indeksy;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z zarządzeniami 
władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Ośrodka, Wicedyrektora Ośrodka oraz uchwałami 
Rady Pedagogicznej.  

 
 

Rozdział 2 
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

§ 98. 1. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 
reguluje aktualny statut Ośrodka 

 

Rozdział 3 
Pracownicy administracji i obsługi w szkole 
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§ 99. 1. Zadania pracowników administracji i obsługi w szkole reguluje aktualny 
statut Ośrodka. 
 

Rozdział 4 
Wicedyrektor Ośrodka i inne stanowiska kierownicze  

 

§ 100. 1. Zadania Wicedyrektora Ośrodka kierującego Szkołą Policealną oraz zadania 
Kierownika Szkolenia Praktycznego i Kierownika Internatu reguluje aktualny statut Ośrodka 

 

DZIAŁ X 
 Uczniowie szkoły 

 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

§ 101. 1. Ogólne zasady rekrutacji reguluje aktualny statut Ośrodka 
 

Rozdział 2 
Zasady rekrutacji  

§ 102. 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna - 
Kwalifikacyjna.  

1) w skład Komisji wchodzą: Wicedyrektor Ośrodka jako przewodniczący, pedagog, psycholog 
i terapeuta widzenia; 

2) Komisja informuje kandydatów o warunkach rekrutacji  

3) Komisja ustala listy kandydatów przyjętych do szkoły 

4) Komisja Rekrutacyjna- Kwalifikacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego 

5) od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjnej – Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do 
Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego, wymagania jakie powinien spełniać kandydat 
ubiegający się o przyjęcie do szkoły, oraz procedury przyjmowania kandydatów umieszcza się 
na stronie BIP Ośrodka. 

 
§ 103. 1. Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, terminy 

ich składania oraz wzory wniosków umieszcza się na stronie BIP Ośrodka. 
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DZIAŁ XI 
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

 

§ 104. 1. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej reguluje aktualny statut 
Ośrodka. 

§ 105. 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole: 
 

1) Z uwagi na organizację zajęć oraz organizację pracy szkoły uczeń uprzedza o swojej 
nieobecności opiekuna oddziału z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, określając 
czas przewidywanej nieobecności. 

2) Do usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zbiorowych zajęciach edukacyjnych ma 
prawo opiekun oddziału lub Wicedyrektor Ośrodka. 

3) Do usprawiedliwiania nieobecności ucznia na indywidualnych zajęciach edukacyjnych ma 
prawo nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, opiekun oddziału lub 
Wicedyrektor Ośrodka.  

4) Usprawiedliwienie nieobecności jest możliwe tylko na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego lub innego dokumentu urzędowego.  

5) Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 3 i 4 musi być dostarczone opiekunowi w terminie 
do 5 dni od powrotu ucznia do szkoły i nie później niż ostatniego dnia miesiąca lub 
ostatniego dnia wystawiania ocen na koniec semestru. Przekroczenie terminu skutkuje 
brakiem usprawiedliwienia nieobecności. 

6) Prośba o zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych z ważnych powodów tj. wizyty u lekarza 
specjalisty, badań lekarskich itp. powinna być dostarczona opiekunowi przed terminem 
planowanej nieobecności w formie pisemnej. Prośba musi zawierać: datę, imię i nazwisko 
ucznia, czas i powód nieobecności, czytelny podpis zainteresowanego. Zaświadczenie od 
lekarza można donieść już po planowanej wizycie. 

 

 

DZIAŁ XII 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

§ 106. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
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poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej efektów kształcenia określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

4. 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 dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o 
szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

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

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

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie ocen bieżących z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych według 
skali i w formach przyjętych w szkole; 

3) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  
 

§ 107. 1. W ocenianiu obowiązują zasady: 
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1) zasada jawności ocen dla ucznia 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena 
końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń zna kryteria oceniania, zakres materiału z każdego 
przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w 
oparciu o okresową ewaluację. 

  

§ 108. 1. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 
 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o:  
 

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane i udostępniane są uczniom na 
pierwszych zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu przez nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia edukacyjne  

3. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5 .  

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

§ 109. 1. Rodzaje ocen szkolnych. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 
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1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 
 

a. semestralne, 
 

b. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 
końcowe są równoważne ocenie semestralnej w ostatnim semestrze kształcenia 
lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w 
ostatnim semestrze nauczania danej edukacji.  

 

§ 110.  1. Jawność ocen. 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia  

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 
wpisaniu do dziennika elektronicznego  

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 
wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 
dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

 

§ 111. 1. Uzasadnianie ocen. 

1.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 
obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w 
nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 
wniesienia prośby o pisemne uzasadnienie oceny. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia 
najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 
  

§ 112. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności 
brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  
 

§ 113. 1. Ocenianie z zajęć edukacyjnych  

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach według skali: 
 

stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 
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2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym. 

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły 
przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnym oddziale. 

4. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych uczniów. 

5. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 
 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania, 

b. uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych 
z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

c. posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności 
techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne 
lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

3) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w 

danej klasie, 
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

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

c. stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą 
w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością  wypowiedzi 
ustnych i pisemnych; 

4) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 
programowych ( około 75%), 

b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 
nauczyciela, 

c. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii 
właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu 
zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

5) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych 

(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i 
powiązania logiczne miedzy treściami, 
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b. rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności, 

c. posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała 
kondensacja  
i klarowność wypowiedzi; 

6) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 
związków i uogólnień, 

b. słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury 
odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c. posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 
w formułowaniu myśli, 

7) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 
programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy, 

b. nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym 
stopniu trudności, 

c. nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy 
i umiejętności. 

 

6. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu 
(lub dużą część działu); 

2) testy; 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) różnego typu sprawdziany pisemne; 

7)  wypowiedzi ustne; 

8)  praca w zespole; 

9)  testy sprawnościowe; 

7. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma 
znaczący wpływ na ocenę okresową: 

zasady przeprowadzania: 
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a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 
które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu 
tygodnia nie więcej niż trzy; 
 

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ; 
zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni, 
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany, 
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana 

praca klasowa, 
 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub 
pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu 
nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

8. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

1) zrozumienie tematu, 

2) znajomość opisywanych zagadnień, 

3) sposób prezentacji, 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

5) język, 

6) estetyka zapisu; 

 

9. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

1) znajomość zagadnienia, 

2) samodzielność wypowiedzi, 

3) kultura języka, 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

 

10. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 
podlegają następujące umiejętności: 

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 
b) efektywne współdziałanie, 
c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

11. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 



 

43 
 

elektronicznego.  

12. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej znaczną część materiału. 
W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

13. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są 
przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca 
semestru. 

14. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 
pisemnych sprawdzianów wiadomości.  

15. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania 
przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli 
przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń 
zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego skrót „np”. 
Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki prac 
domowych. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  

16. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady.  

17. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: 
a) stopień dobry – 4 – db, 
b) stopień bardzo dobry – 5 – bdb, 
c) stopień celujący – 6 – cel.  

 
11. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny 

zawarte wg zasady: 

a)  100% i ½ zadania dodatkowego – celujący, 
b)  90% - 100% - bardzo dobry, 
c)  75% - 89% - dobry , 
d)  51% - 74% - dostateczny, 
e)  35% - 50% - dopuszczający, 
f) < 35% - niedostateczny. 

12. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów na początku roku szkolnego. 

 

§ 114. 1. Klasyfikacja semestralna 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu semestralnych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 114. ust 1 

3. Klasyfikację semestralną przeprowadza się co najmniej raz w semestrze w terminie 
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wyznaczonym zarządzeniem Dyrektora Ośrodka. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oraz praktycznych zajęć zawodowych 
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także w systematyczność udziału w 
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

5. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz opiekun oddziału są obowiązani: 

-a) informować ucznia o przewidzianych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonym w statucie szkoły,  

wpisać przewidywane dla ucznia niedostateczne semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych w terminie do trzech tygodni przed planowanym klasyfikacyjnym zebraniem 
rady pedagogicznej, 

6. wpisać przewidywane dla niego semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
w terminie do dwóch tygodni przed planowanym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej. 

7. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu 
semestru w wyniku zastosowania różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

8. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne. 

9. Ustalone przez nauczycieli semestralne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego 
nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

11. O osiągnięciach i postępach, uczniowie są informowani, w postaci komentarza ustnego 
lub pisemnego do oceny bieżącej lub semestralnej. 

 

§ 115. 1. Na 14 dni przed semestralnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w dzienniku elektronicznym. 
 

§ 116. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze 
programowo wyższym zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu 
uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia 
wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 

 
§ 117. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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§ 118. 1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do Wicedyrektora Ośrodka , jeśli uzna, że 
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych semestralnych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 120 statutu szkoły.  

 
§ 119. 1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny z 

zajęć edukacyjnych. 

2. Za przewidywaną ocenę semestralną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.  

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i 
tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest 
równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 
przepisy (§ 114 ust. 5 pkt 1 Statutu Szkoły). 

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 
pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 
ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 
konsultacji indywidualnych.  
 

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 
podania do opiekuna oddziału, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 
uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych.  

7.  Opiekun oddziału sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel 
przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel 
przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 
prośba ucznia zostaje odrzucona, a opiekun oddziału lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 
przyczynę jej odrzucenia.  
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10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 
poniżej jego oczekiwań.  

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 
dołączony do dokumentacji opiekuna oddziału .  

12. Poprawa oceny semestralnej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

13. Ostateczna ocena semestralna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie 
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  
 

§ 120. 1. Egzamin klasyfikacyjny.  

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
w szkolnym planie nauczania.  

3. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

4. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

5. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może 
nastąpić w sytuacji, gdy opiekun oddziału przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny 
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. 
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany na semestr 
programowo wyższy 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu 
kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.  

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem  

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Wicedyrektora Ośrodka 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  



 

47 
 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w 
ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 
egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.  

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Wicedyrektora Ośrodka. 

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 121 

14. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych semestralnego ustalono jedną 
lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  
 

§ 121. 1. Egzamin poprawkowy.  

2. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z, 
wychowania fizycznego z którego to przedmiotu egzamin powinien mieć przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

5. Wicedyrektor Ośrodka wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia 
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Wicedyrektora Ośrodka , nie później niż do końca września. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez wicedyrektora Ośrodka . 
W skład komisji wchodzą:  

1) wicedyrektor Ośrodka 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.  

9. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza wicedyrektor Ośrodka 
najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien 
odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa  według pełnej skali ocen. W 
przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do 
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indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w 
nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Wicedyrektor Ośrodka powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w 
innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 
przez komisję.  

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną  
z zastrzeżeniem § 123 ust. 1. 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 
przez Wicedyrektora Ośrodka , nie później niż do końca września. 

15. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  
 na semestr programowo wyższy i powtarza semestr .  

16. Uczeń może zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego zastrzeżenia do Wicedyrektora Ośrodka, jeżeli uzna, że ocena z egzaminu 
poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. 

17. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Wicedyrektor Ośrodka 
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji 
mają zastosowanie przepisy § 123 ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

§ 122. 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

 

2. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do Wicedyrektora Ośrodka,  jeżeli uzna, że semestralna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od 
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3.  Wicedyrektor Ośrodka w przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z 
danych zajęć edukacyjnych.  

4. W skład komisji wchodzą:  
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1) Wicedyrektor Ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 
zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 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 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 semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Wicedyrektor Ośrodka w porozumieniu z uczniem . 

  

§ 123. 1. Promowanie i ukończenie Szkoły. 

2. Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
klasyfikacyjne semestralne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji na 
semestr programowo wyższy i powtarza semestr. 

4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w 
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia na semestr programowo wyższy, 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 semestrze programowo wyższym.  

5. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze 
programowo najwyższym i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole, 
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uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  
 

§ 124. 1. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 
osiągnięcia określone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: 

3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

4. Szkoła, na wniosek ucznia wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

5. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 
przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

6. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

7. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 
oraz zaświadczeń.  

8.  Świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła 
wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 

9. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. 
Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  

10. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent 
może wystąpić odpowiednio do Wicedyrektora Ośrodka, komisji okręgowej lub kuratora 
oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

11. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 
skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 
dyrektora szkoły. 

12. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 
rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

13. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

14. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 
odnotowuje się : 
 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
środowiska szkolnego. 
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DZIAŁ XIII 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

§ 125. 1. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole reguluje aktualny statut 
Ośrodka. 

DZIAŁ XIV 
Ceremoniał szkolny 

 

§ 126. 1. Ceremoniał szkolny reguluje aktualny statut Ośrodka.  

DZIAŁ XV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 128. 1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, 
nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

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

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

§ 129. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  
 

1)  Wicedyrektora Ośrodka jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  organu prowadzącego szkołę; 

4)  oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2.  Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 
 

§ 127. 1. Wicedyrektor Ośrodka ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w 
sprawach nie ujętych w statucie. 


