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STATUT 

Społecznego Technikum Technologii Żywności i Hotelarstawa 

w Łebie 

 

 

Statut Szkoły opracowano na podstawie : 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572               

z późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  ( Dz. U. z dnia 19 czerwca 

2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami ).  

3. Uchwała Zarządu Łebskiego Towarzystwa Oświatowego z dnia 23 kwietnia 2005 roku                 

w sprawie powołania Szkoły. 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562                          

z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 

2002 r. nr 113 poz. 988 z późniejszymi zmianami). 

6.  Uchwała Zarządu Łebskiego Towarzystwa Oświatowego z dnia 16 kwietnia 2012 r.               

w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia – technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę Społecznego Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa                 

w Łebie, w dalszej części Statutu zwana Szkołą. 

2. Szkoła jest czteroletnią niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży na 

podbudowie programowej gimnazjum. 

3. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

4. Siedzibą Szkoły jest miasto  Łeba, ul. Nadmorska 21. 
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5. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie. 

6. Organem prowadzącym Szkołę jest Łebskie Towarzystwo Oświatowe.  

 

§ 2 

     1. Szkoła kształci uczniów w zawodach: 

       a) technik hotelarstwa; 

       b) technik technologii żywności; 

       c) technik żywienia i usług gastronomicznych. 

   2. Szkoła prowadzi zajęcia łączone w klasach z przedmiotów ogólnokształcących. 

   3. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są oddzielnie. 

 

 

Cele i zadania szkoły 

§ 3 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na 

jej podstawie oraz programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły, a  w szczególności : 

1. Prowadzi nauczanie i wychowanie zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie 

Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.  

2. Zapewnia nauczanie i wychowanie przyjmujące za podstawę uniwersalne zasady etyki, 

uwzględniając jednocześnie chrześcijański system wartości.  

3. Wychowuje i kształci  poczucie odpowiedzialności młodzieży, miłości Ojczyzny, 

poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

4. Przygotowuje do życia we wspólnej Europie poprzez wychowanie dla pokoju, szacunku                    

i przyjaźni między narodami. 

5.  Dba o wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, sportowy, moralny, duchowy uczniów. 

6.  Wdraża do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole i w życiu codziennym 

7.  Podejmuje działania zmierzające do  przeciwdziałania  niepowodzeniom szkolnym. 

8. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym w ramach profilaktyki antynarkotykowej, pomocy 

niepełnosprawnym. 
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9. Prowadzi teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zadań 

wchodzących w zakres danego zawodu. 

10. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  oraz świadectwa dojrzałości, co pozwala także na 

ubieganie się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. 

  

§ 4 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

organizacyjnych i finansowych Szkoły, a w szczególności: 

1. Zapewnia nadzór i opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć, o których mowa w pkt.1, odpowiada osoba 

prowadząca zajęcia, a podczas przerwy - nauczyciel pełniący dyżur. 

3. Podczas wycieczek za bezpieczeństwo młodzieży odpowiada opiekun grupy wyznaczony 

przez organizatora wycieczki lub przez Dyrektora Szkoły oraz kierownik wycieczki. 

4. Nauczyciel, którego opiece powierzono młodzież podczas zajęć wymienionych  w pkt. 1                   

i 3, nie może opuścić grupy, jeśli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił 

Dyrektorowi Szkoły swojej nieobecności. 

5.   Uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych Szkoła w miarę swoich możliwości 

udziela doraźnej pomocy materialnej. 

6.  Otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych starając się stworzyć optymalne 

warunki dla ich rozwoju (zajęcia rewalidacyjne). 

7.    Zapewnia każdemu uczniowi opiekę psychologiczną. 

8. Organizuje spotkania z profesjonalnymi instytucjami zajmującymi się doradztwem 

zawodowym, z Powiatowym Urzędem Pracy, wycieczki do zakładów pracy. 

 

Rozdział II 

Prowadzenie szkoły 

§ 5 



5 
5 
 
Szkoły prowadzi Łebskie Towarzystwo Oświatowe w Łebie, z siedzibą przy                                        

ul. Nadmorskiej 21.  

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Szkołę należy : 

1. opraczapewnienie Szkole utrzymania oraz warunków organizacyjnych i kadrowych do 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

2.  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły, 

3.  zatwierdzanie preliminarza budżetowego Szkoły, 

4.  zatwierdzanie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny, 

5.  zatwierdzanie struktury organizacyjnej Szkoły, 

6.  likwidacja Szkoły zgodnie z art. 84 p.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09. 1991r.            

( Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 ), jednakże z warunkiem, że uczniowie, którzy                

w niej naukę rozpoczęli, będą mogli ją kontynuować aż do egzaminu z przygotowania 

zawodowego. 

 

Rozdział III 

Organy szkoły oraz zakres ich zadań 

§ 6 

Organami Szkoły są : 

1. Dyrektor Szkoły 

2. Rada Pedagogiczna  

3. Rada Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski  

 

Dyrektor Szkoły 

§ 7 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności : 

  a)  kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b)  sprawuje nadzór pedagogiczny wraz z wicedyrektorem, 

c)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, przewodniczy Radzie  

       Pedagogicznej, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą, 

e) dokonuje samodzielnie niezbędnych przesunięć środków finansowych zatwierdzonych 



6 
6 
 

      w planie finansowym między pozycjami w poszczególnych paragrafach  

      ( przesunięcie między paragrafami wymaga zgody organu prowadzącego Szkołę ), 

f)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

       psychofizycznego przy pełnym udziale nauczycieli i pracowników nie będących  

       nauczycielami, 

g)  organizuje przyjęcia uczniów do Szkoły w oparciu o kryteria określone w  Statucie, 

h)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na    

terenie Szkoły. 

i)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli                       

i pracowników nie będących nauczycielami. 

3. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych                         

w statucie Szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym, 

Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

5. Dyrektor Szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić obowiązek 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły  jednolitego ubioru, jednocześnie określając 

sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego 

jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w określonym dniu lub dniach. 

6. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania 

uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym 

że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub 

matematyka. 

 

§ 8 

Dyrektor Szkoły jest powoływany i odwoływany przez Zarząd ŁTO . 

 

§ 9 

Zarząd ŁTO może wyłonić Dyrektora Szkoły w drodze konkursu lub z pominięciem 

procedury konkursowej.  
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§ 10 

Regulamin konkursu na Dyrektora Szkoły zatwierdza Zarząd ŁTO. 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 11 

Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym Szkoły powołanym do 

rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem statutowej 

działalności Szkoły, a zwłaszcza związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością 

opiekuńczą. 

 

§ 12 

Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizację 

planu dydaktyczno-wychowawczego. 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni                    

w Szkole. 

 

§ 13 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

 

 

§ 14 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji                         

i promowaniem uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego lub 

na wniosek co najmniej 1/3 jej członków, na wniosek organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 15 
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Kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej określają art. 40 – 43 Ustawy                             

o systemie oświaty. 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników i klasyfikacji rocznej oraz końcowej, 

2. zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

3.  podejmowanie uchwał dotyczących koncepcji innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę i Kuratorium Oświaty; 

4. określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia  z listy uczniów.  

6. ustala w drodze uchwały, po zaciągnięciu opinii  Rady Rodziców szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości 

uczniów, a w przypadku podręczników również: 

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów. 

b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka 

lat. 

            7.   przygotowanie projektu Statutu Szkoły oraz jego zmian i nowelizacji. 

            8. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Statutu Szkoły oraz jego zmian                                

i nowelizacji. 

            9.   głosowanie nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły. 

 

Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy 

lata. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady 

rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym 

zestawie podręczników, z tym , że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego. 

§ 16 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności                 

co najmniej połowy jej członków. 

 

§ 17 

W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście 

oraz przedstawiciele organu prowadzącego Szkołę. 
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Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste ucznia, a także nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły. 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców 

§ 18 

W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli z rodzicami w Szkole 

działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców, która w ich imieniu organizuje 

realizację określonych zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych                                  

i gospodarczych. 

 

§ 19 

Zakres działalności i organizację Rady Rodziców określa regulamin. 

 

 

§ 20 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Szkoły; 

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Szkoły. 

 

 

§ 21 

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                     

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 

§ 22 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu wychowawczego Szkoły; 
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b) Programu profilaktyki Szkoły. 

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub/i 

wychowania w Szkole. 

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 23 

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego                              

i profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu                       

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu                  

z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 24 

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 25 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania 

opinii o działalności Szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu. 

3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy występowanie z wnioskiem do Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły w sprawach dotyczących realizacji 

podstawowych praw  uczniów w szczególności: 

a) prawa do zapoznawania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami; 

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawa do organizacji życia szkolnego zapewniającego właściwe proporcje między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 



11 
11 
 

 

§ 26 

Zakres działalności Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin.  

 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja Szkoły 

Planowanie działalności Szkoły. 

§ 27 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny.  

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku 

szkolnego.  

§ 28 

  Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

    1. szkolny plan nauczania; 

2. arkusz organizacji Szkoły;  

    3.  tygodniowy rozkład zajęć.  

§ 29 

1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - 

wychowawczej.  

2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza - Rada Pedagogiczna.  

§ 30 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

Szkoły opracowywany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu 

finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.  

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

Szkołę. 
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§ 31 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                        

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

§ 32 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne 

przepisy. 

 

Podstawowe formy działalności edukacyjnej.  

§ 33 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo 

- lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć 

edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – 

pięciominutowe, dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę po lekcji 5. - 

dwudziestominutową.  

§ 34 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.  

2. Liczba uczniów w oddziale nowotworzonym nie może być wyższa niż 15.  

3. Na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego i innych zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,                           

w tym laboratoryjnych, oddział może być dzielony na grupy.  

4. Podziału na grupy, o którym mowa w ust. 3 dokonuje się według odrębnych przepisów. 

 

 

§ 35 

1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach 

 prozdrowotnej i ekologicznej ścieżki edukacyjnej,  jeżeli jest to uzasadnione celami 
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 tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

 międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.  

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

środków.  

3. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne,                     

w formie kół i zespołów zainteresowań.  

 

Biblioteka szkolna 

§ 36 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę 

możliwości, wiedzy o regionie.  

2. W skład Biblioteki wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia. 

 

§ 37 

1. Z Biblioteki mogą korzystać:  

 a) uczniowie, 

      b) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,  

      c) inne osoby - za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 

      2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.  

4. Inwentaryzację zbiorów  przeprowadza się co 5 lat. 

 

§ 38 

Uczniowie na koniec roku szkolnego, kończąc naukę lub przerywając naukę, zwracają 

wypożyczone materiały co potwierdza się podpisem i pieczęcią na karcie obiegowej. Za 

zagubione i zniszczone książki uczeń wpłaca kwotę stanowiącą równowartość zagubionej lub 

zniszczonej książki na konto Szkoły lub odkupuje zagubioną lub zniszczoną książkę. 

 

 

Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza. 
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§ 39 

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

a)  praca pedagogiczna z czytelnikami,  

b)  prowadzenie zajęć bibliotecznych,  

c)  praca organizacyjna przy opracowaniu i porządkowaniu zbiorów,  

d)  współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego,  

e)  współpraca z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną,  

f) prenumerata czasopism metodycznych dla nauczycieli i czasopism dla uczniów oraz 

udostępnianie ich zainteresowanym,  

g) organizacja zajęć, inspiracja czytelnictwa, prowadzenie gazetki bibliotecznej,      

wykazywania stanu czytelnictwa w semestrach nauki, organizowanie kiermaszy książek 

wspólnie z zainteresowanymi osobami i instytucjami. 

h)  dokonywanie selekcji zbiorów. 

i)  dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na posiedzeniach klasyfikacyjnych  
Rady Pedagogicznej przedstawiania sprawozdania z działalności biblioteki. 
j) podejmowanie zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania 

różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspiera nauczycieli 

w realizacji ich programów nauczania. 

k)  pełnienie funkcji ośrodka informacyjnego o materiałach dydaktycznych gromadzonych                         

w szkole, 

l)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                   

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

ł) budzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie                          

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

      m)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

§ 40 

 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.  

2. Godziny korzystania z Biblioteki przez Uczniów ustala Dyrektor, dostosowując je do 

tygodniowego rozkładu zajęć, w sposób umożliwiający dostęp do zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

 

Praktyka zawodowa 
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§ 41 

1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

2. Zadaniem praktyki zawodowej jest zastosowanie i utrwalenie wiadomości i umiejętności 

zdobytych na zajęciach szkolnych, w zakładzie pracy, związanych ze specjalnością 

kształcenia. 

3. Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem 

pracy, po uzgodnieniu programu praktyk. 

4. Praktyka zawodowa jest prowadzona pod kierunkiem opiekuna praktyk, pracowników 

zakładu pracy, posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. 

5. Nadzór pedagogiczny realizacji praktyk zawodowych z ramienia Szkoły pełni Dyrektor 

Szkoły. 

6. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze i terminach wynikających ze 

szkolnego planu nauczania i Rozporządzenia MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (z późniejszymi zmianami). 

7. Zaliczenie praktyki zawodowej powinno być potwierdzone w dzienniczku praktyk. 

8. Ocena z praktyki zawodowej winna uwzględniać następujące kryteria: 

a) dyscyplinę; 

b) samodzielność pracy; 

c) jakość wykonywanej pracy; 

d) przestrzeganie przepisów bhp. 

9. Uczniowi, który nie został klasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności na tych zajęciach, szkoła powinna zorganizować, w miejscu 

odbywania praktyki zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania, a następnie 

uczeń powinien przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, zaliczającego praktykę zawodową 

i umożliwiającego ustalenie oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć. 

 

 

 

Organizacja pracowni szkolnych 

§ 42 

1. Nauka w Szkole odbywa się w pracowni informatycznej wyposażonej w 9 stanowisk dla 

słuchaczy z komputerami połączonymi w sieć i dziesiątym stanowiskiem nauczyciela                   

z dostępem do sieci Internet (stałe łącze). Pracownia informatyczna wyposażona jest również 
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w licencjonowane oprogramowanie systemowe, drukarkę, skaner oraz rzutnik 

multimedialny.  

2. Zajęcia językowe odbywają się w pracowni do nauki języków obcych wyposażonej               

w słowniki, repetytoria oraz sprzęt audio-wizualny. 

3. W zawodzie technik hotelarstwa, technik technologii żywności oraz technik żywienia        

i usług gastronomicznych nauka zawodu odbywa się w pracowniach gastronomicznych          

i hotelarskich zgodnie z programem nauczania, za które są odpowiedzialni nauczyciele 

zawodu. 

 

 

 

 

 

Regulamin pracowni 

§ 43 

1. Przebywanie w pracowniach jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.  

2. Z wszelkich urządzeń znajdujących się w pracowni należy korzystać zgodnie z instrukcją i za 

zgodą nauczyciela. 

3. W pracowniach nie wolno używać uszkodzonego sprzętu. 

4. W pracowniach nie wolno pozostawiać urządzeń włączonych do sieci. 

5. W pracowniach nie wolno korzystać z urządzeń stwarzających zagrożenie dla obsługującego                         

i innych uczestników zajęć. 

6. Miejsce pracy każdego uczestnika zajęć powinno być należycie zorganizowane oraz 

utrzymane w należytym ładzie i porządku przy wykonywaniu wszelkich prac. 

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać na bieżąco nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia. 

8. O wszelkich sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników zajęć 

należy natychmiast informować osobę prowadzącą zajęcia. 

9. Uczeń jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania szczegółowych instrukcji 

poszczególnych urządzeń. 

9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować stanowisko pracy i całe pomieszczenie. 

  

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 
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§ 44 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część Statutu Szkoły. 

     2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych                       

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;  

b)  ustalanie kryteriów oceniania z zachowania ; 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania, według skali               

i w formach przyjętych w Szkole ; 

d)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ; 

e) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                          

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania ;  

f) ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

g)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz         

o postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 45 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły. 

 

 

§ 46 

1. Nauczanie poszczególnych przedmiotów realizowane jest według obowiązujących podstaw 

programowych, zatwierdzonych przez MEN, programów nauczania  i opracowanych na ich 

podstawie rozkładów materiału nauczania, a także przyjętych przez Radę Pedagogiczną              

i zaopiniowanych przez Radę Rodziców innowacji pedagogicznych.  

Nauczyciele oceniają wiedzę oraz umiejętności kształcone i wymagane w ramach treści 

programowych ujętych w rozkładach materiału nauczania.  

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego opracowują 

kryteria oceniania z danego przedmiotu zawierające wymagania edukacyjne niezbędne do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.  

3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4. Nauczyciel przedmiotu ustala tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana i wystawia ją 

na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców   

( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,               

a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
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6. Nauczyciele mogą dodatkowo i pozytywnie oceniać inne formy aktywności pozalekcyjnej 

uczniów, jeżeli kształtują one wiedzę i umiejętności bezpośrednio związane z  przedmiotem. 

7. Sposób oceniania egzaminów maturalnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków              

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych. 

 

 

§ 47 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, których mowa w § 46 ust. 3 lit. a, do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania             

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie                        

w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na 

podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz 

ustaleń w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów,                 

o których mowa w lit. b; 
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d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych lit. a – c, który objęty jest pomocą  

psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w lit. b. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 46 ust. 3 lit. a, do 

indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje 

także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

§ 48 

1. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w Szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w Szkole, i po uzyskaniu 

zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia może być wydana uczniowi 

opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                                

o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz                 

z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno – pedagogicznej,      

w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub 

pełnoletniego ucznia. 

 

 

§ 49 

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. 

 

§ 50 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć za wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii                       

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia  w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w  tej opinii. 
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2. Jężeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii 

publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,             

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.   

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 51 

1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów Szkoły dokonywane jest w stopniach według 

następującej skali :  

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5  

  c) stopień dobry – 4 

  d) stopień dostateczny – 3 

           e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) – sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniona uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ).  
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5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry :  

a) semestr pierwszy rozpoczyna się 1 września i trwa do ferii zimowych, 

b) semestr drugi zaczyna się pierwszego dnia po feriach zimowych i kończy się w dniu 

zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych ; 

7. Klasyfikacja śródroczna uczniów dokonywana jest na koniec pierwszego semestru   tj.                       

w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych, poprzedzających ferie zimowe.  

8. Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnich 10 dniach poprzedzających zakończenie 

rocznych zajęć dydaktycznych.  

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, a oceny klasyfikacyjne z praktyki zawodowej – nauczyciel lub instruktor 

praktycznej nauki zawodu z zakładu pracy.  Roczna ocena klasyfikacyjna  z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły.  

10. Nie później niż na miesiąc przed terminem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej                  

i śródrocznej nauczyciele mają obowiązek powiadomić ucznia i rodziców (opiekunów 

prawnych) o przewidywanych  ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, jak                             

i przewidywanej ocenie nagannej z zachowania.  

11. Formą informacji jest pisemne zestawienie rocznych prognoz ocen klasyfikacyjnych                        

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wraz z prognozą oceny z zachowania.  

12. Zestawienia prognozy ocen dokonuje wychowawca klasy i przekazuje uczniowi, który 

przedstawia je rodzicom do podpisu lub dostarcza je listownie. 

13. Uczeń, (jego rodzice, prawni opiekunowie ), który nie zgadza się z przewidywaną oceną 

roczną proponowaną przez nauczyciela może przystąpić do sprawdzianu w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem i Dyrektorem Szkoły.  

14. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych : 

a) z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzianu może zwrócić się ten uczeń, który nie opuścił 

bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z przedmiotu, z którego zamierza podwyższyć 

ocenę, 

b) uczeń składa na ręce nauczyciela przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie 

przewidywanej oceny w terminie 7 dniu od dnia uzyskania informacji o prognozowanej ocenie, 
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c) nauczyciel przedmiotu sporządza listę uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu                    

i przedstawia ją Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor Szkoły sporządza harmonogram sprawdzianów, 

które winny odbyć się bezzwłocznie, 

d) sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej z wyjątkiem egzaminów  z języków, które 

przeprowadza się w formie pisemnej  i ustnej. Właściwe narzędzia badające wiedzę                            

i umiejętności ucznia w oparciu o zasady pomiaru dydaktycznego przygotowują zespoły 

przedmiotowe, 

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej ( semestrze programowo wyższym), Szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi 

szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 52 

1. Niedopuszczalne jest stosowanie przez nauczyciela wyłącznie jednej formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności ucznia. Wiedza i umiejętność  ucznia sprawdzane są różnymi 

metodami i przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi w tym szczególnie : 

a) sprawdzianów, 

b) klasówek, 

c) testów wyborów i zadań otwartych, 

d) wypowiedzi ustnych, 

e) prac pisemnych, 

f) referatów, 

g) prac domowych, 

h) recytacji, 

i) ćwiczeń praktycznych, 

j) ocenie podlega również aktywność ucznia w czasie lekcji, praca w grupie, 

 ćwiczenia na  zajęciach lekcyjnych,  

k) innych uznanych formach oceniania. 

2. Zasady przeprowadzania klasówek: 

a) przez klasówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości 

 trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną, 

b) dopuszcza się trzy klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku  

lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem, 

c) w danym dniu może być przeprowadzona tylko jedna klasówka, 
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d) sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje  

do końca roku szkolnego- pozostają one do wglądu na zasadach ustanowionych  

przez nauczyciela, 

e) nieusprawiedliwiona nieobecność na klasówce oznacza, że uczeń może tylko 

 raz zaliczyć zaległy materiał, bez możliwości poprawy, 

f) uczeń, który otrzymał z klasówki ocenę nie satysfakcjonującą ma prawo do jej  

poprawy, ocena ta może być poprawiona w terminie nie dłuższym niż dwa 

 tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek; forma poprawy  

ustalana jest przez nauczyciela, który przy wystawieniu oceny  

rocznej/semestralnej bierze pod uwagę obie oceny (z klasówki i poprawy), 

g) nie zaliczenie danej partii materiału rzutuje na ocenę semestralną/roczną. 

3. Zasady przeprowadzania kartkówek: 

a) przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości, 

 trwającą nie dłużej niż 15 minut, kartkówka obejmuje materiał z ostatniej lekcji, a  

zapowiedziana może obejmować szerszy materiał ustalony przez nauczyciela, 

b) zgłoszenie nie przygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania  

kartkówki (przepis ten nie dotyczy kartkówek zapowiedzianych). 

4. Odpowiedzi ustne: 

a) ocena z odpowiedzi powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela, 

b) uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, w 

 formie uzgodnionej z nauczycielem: jeden raz w semestrze w przypadku  

przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dwa razy w semestrze 

 w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy w tygodniu, 

c) prawo do zgłoszenia nie przygotowania nie przysługuje w ostatnim semestrze 

 klasy programowo najwyższej, 

d) w przypadku dłuższej nieobecności ucznia (powyżej tygodnia), na prośbę  

ucznia nauczyciel ustala termin i formę zaliczenia materiału i może odstąpić od  

wstawienia nie przygotowania. 

5.Ocenia za prace pisemne ustalana jest według następujących wskaźników 

    procentowych: 

    5.1. dla klasówek i sprawdzianów: 

a) 0% - 49% = niedostateczny 

b)50% - 60% = dopuszczający 

c)61% - 74% = dostateczny 
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d)75% - 87% = dobry 

e)88% - 95% = bardzo dobry 

e)96% - 100% = celujący 

 5.2. dla kartkówek: 

a) 0% - 49% = niedostateczny 

b)50% - 60% = dopuszczający 

c)61% - 74% = dostateczny 

d)75% - 87% = dobry 

e)88% - 100% = bardzo dobry 

 

 

§ 53 

 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1. Ocena celująca – zakres wiadomości i umiejętności: 

a) Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych                            

i praktycznych, 

b)   Udział w olimpiadach i konkursach, 

c)  Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres obejmuje w pełni wymagania programowe, 

treści wiadomości są powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

d)  Rozumienie materiału naukowego, zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków 

między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakichkolwiek pomocy z zewnątrz, 

e)  Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu 

się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji , przekazywania wiadomości, 

f)  Estetyka prac. 

2. Ocena bardzo dobra – zakres wiadomości i umiejętności: 

a)  Umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela. 

b) Wyczerpujące opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą 

w logiczny układ. 

c) Rozumienie materiału naukowego: właściwe rozumienie uogólnień oraz wyjaśnianie 

zjawisk bez pomocy nauczyciela. Umiejętność wyciągania wniosków i dokonywania 

oceny. 



26 
26 
 

d)  Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, poprawne posługiwanie 

się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi zgodna z wymogami 

poszczególnych przedmiotów nauczania. 

e)   Estetyka prac. 

3. Ocena dobra – zakres wiadomości i umiejętności: 

a) Stosowanie Widzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez 

nauczyciela. Umiejętność wnioskowania i oceny. 

b) Opanowanie większości materiału programowego, wiadomości powiązane związkami 

logicznymi. 

c) Rozumienie materiału naukowego: poprawne rozumienie uogólnień i związków 

między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk inspirowane przez nauczyciela. 

d) Kultura przekazywania wiadomości: brak błędów językowych, usterki stylistyczne, 

podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie 

skondensowany. 

e)  Estetyka prac. 

4. Ocena dostateczna – zakres wiadomości i umiejętności: 

a) Stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

b) Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego 

przedmiotu , wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi. Próby 

wnioskowania i oceny. 

c) Rozumienie materiału naukowego: dość poprawne rozumienie  podstawowych 

uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela. 

d) Kultura przekazywania wiadomości: niewielkie i nieliczne błędy , wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi. 

e)  Estetyka prac. 

5. Ocena dopuszczająca – zakres wiadomości i umiejętności: 

a)  Stosowanie wiedzy przy pomocy nauczyciela ( mogą pojawić się duże trudności) . 

b) Znajomość podstawowego minimum materiału programowego (wiadomości Łużno 

powiązane). 

c) Rozumienie materiału naukowego: mogą pojawić się kłopoty w rozumieniu 

podstawowych uogólnień i trudności w wyjaśnieniu zjawisk. 

d)  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami. 
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e)  Kultura przekazywania wiadomości: komunikatywność wypowiedzi ( mimo licznych 

błędów). 

d)  Estetyka prac. 

       6.  Ocena niedostateczna – otrzymuje uczeń, który nie osiągnął koniecznego poziomu       

     wymagań umożliwiającego dalsze kształcenie. 

 

§ 54 

 

1. Dopuszcza się zwiększenia wymagań w zależności od specyfiki przedmiotu i zastosowanego 

narzędzia pomiaru wiedzy.  

2.W stosunku do uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej 

dostosowuje się wymagania edukacyjne do zawartych w niej zaleceń.  

 

§ 55 

Uczniowi , który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 56 

Roczna ocena  klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do klas programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 57 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 58 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności : 
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a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

c)  dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f)   godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g)   okazywanie szacunku innym osobom, 

h)  przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy wg następującej skali : 

a)  wzorowe, 

b)  bardzo dobre, 

c)  dobre, 

d)  poprawne, 

e)   nieodpowiednie, 

f)   naganne. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na : 

    a)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

    b)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust 5. 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczeń lub jego rodzice ( opiekunowie prawni ), którzy nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną z zachowania mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji                     

o prognozowanej ocenie wniosek – prośbę z uzasadnieniem o podwyższenie oceny z zachowania 

do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

 

 

§ 59 



29 
29 
 
Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania ucznia: 

1. Ocena wzorowa: 

a) otrzymuje uczeń, z którego wszyscy mogą brać przykład, reprezentuje Szkołę                           

w środowisku lokalnym i wzorowo wykonuje powierzone zadania, wszystkie 

nieobecności są usprawiedliwione, 

b)  uczeń musi spełniać wszystkie warunki obowiązujące dla oceny bezpośrednio niższej, 

c)  wobec innych osób jest taktowny i kulturalny, 

d) jest wrażliwy na zło i daje temu wyraz nie pozostając obojętnym na jego przejawy 

dostrzeżone w życiu Szkoły, 

e) nie spóźnia się na zajęcia i nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.  

2. Ocena bardzo dobra : 

a) otrzymuje uczeń, który wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, osiąga dobre wyniki na 

miarę swoich możliwości i aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły,  

b) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia najwyżej 5 godzin lekcyjnych,  

c) wobec innych uczniów jest taktowny i kulturalny,  

d) jest wrażliwy na zło i daje temu wyraz nie pozostając obojętnym na jego przejawy 

dostrzeżone w życiu Szkoły, 

3. Ocena dobra: 

a) otrzymuje uczeń, który swoim zachowaniem nie odbiega od ogólnie przyjętych norm                    

i należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków i w semestrze opuścił bez 

usprawiedliwienia najwyżej 15 godzin lekcyjnych, 

b) uczeń zachowuje się kulturalnie i odnosi z szacunkiem do innych osób, 

c) rzadko zdarzają się zachowania naruszające zasady kultury i dobrej komunikacji 

międzyludzkiej i nigdy nie obejmują naruszeń wynikających ze Statutu,  

d) jest wrażliwy na zło i daje temu wyraz nie pozostając obojętny na przejawy 

dostrzeżone  w życiu Szkoły,  

e) uczeń właściwie reaguje na uwagi personelu Szkoły dotyczące jego niewłaściwego 

zachowania, 

4. Ocena poprawna: 

a) otrzymuje uczeń, który stwarza małe problemy wychowawcze, od czasu do czasu 

popada w konflikty z innymi,  

b) sporadycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia do 20 godzin                     

w semestrze,  

c)  uczeń zachowuje się kulturalnie i odnosi z szacunkiem do innych osób, 
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d) zdarzają się zachowania wykraczające poza przyjęte normy obowiązujące w Szkole – 

niezgodne z regulaminem szkolnym, 

e) sporadycznie zdarzają się niewłaściwe zachowania.  

5. Ocena nieodpowiednia: 

a) otrzymuje uczeń, który ustawicznie narusza postanowienia Statutu Szkół lub wchodzi                   

w konflikt z prawem, 

b)  uczeń wykazuje brak świadomości zła – nie reaguje na uwagi, 

c) nie przestrzega  podstawowych  zasad wynikających z realizacji   obowiązku 

szkolnego, 

d) zachowuje się arogancko w stosunku do innych osób, 

f) ilość godzin nieusprawiedliwionych – do 35 godzin w semestrze. 

6. Ocena naganna. 

a) otrzymuje uczeń, który wchodzi w konflikt z prawem, 

b) nagminnie łamie postanowienia Statutu Szkoły,  

c) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów i  pracowników Szkoły, 

d) ilość godzin nieusprawiedliwionych – powyżej 35 godzin na semestr. 

 

 

§ 60 

1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) Dyrektor Szkoły może 

podpisać z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) umowę ( kontrakt ) 

dotyczącą warunków dalszego uczęszczania do Szkoły.  

 

§ 61 

W Szkole obowiązują następujące procedury postępowania w sprawie absencji uczniów: 

1. 10 godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa wychowawcy klasy z uczniem (zapis               

w dzienniku); 

2. 20 – 29 godzin nieusprawiedliwionych – kontakt osobisty wychowawcy klasy z uczniem         

i jego rodzicami (zawiadomienie, wpis do zeszytu korespondencji); 

3. 30 – 39 godzin nieusprawiedliwionych – nagana wychowawcy klasy (przesłanie 

informacji do rodziców, wpis w dzienniku), 

4. 40 -49 godzin nieusprawiedliwionych – pisemne ostrzeżenie Dyrektora Szkoły wręczone 

rodzicom ucznia; 

5. 60 godzin nieusprawiedliwionych – pisemna nagana dołączona do arkusza ocen ucznia; 
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6. powyżej 70 godzin nieusprawiedliwionych – wniosek wychowawcy ucznia o skreślenie 

ucznia z listy uczniów szkoły. 

 

§ 62 

 

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

brakuje podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców ( opiekunów prawnych ) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informatycznej, zajęć komputerowych,                

wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi 

opiekunami ) z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2 i 3 przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                  

w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

c) zadania ( ćwiczenia ),  

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 
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11. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i 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 Dyrektora Szkoły.  

13. Dla ucznia nieklasyfikowanego z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności Szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania                      

i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

 

§ 63 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna                

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  z zastrzeżeniem § 64.  

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona          

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 64  i  § 65 ust. 1   

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 64.  

 

 

§ 64 

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 

od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

2. Za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

uznaje się następujące sytuacje : 

a)  uczeń klasyfikowany uzyskał w semestrze mniej niż trzy oceny cząstkowe,  
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b) oceny zostały wystawione na podstawie jednej formy sprawdzania wiadomości                                

( np. tylko sprawdzianów pisemnych ), 

c) nauczyciel nie dotrzymał terminów wystawienia ocen i zawiadomienia rodziców                 

o przewidywanych ocenach, 

d) mimo prośby rodziców ( prawnych opiekunów ) lub ucznia w żaden sposób nie 

uzasadnił wystawionej oceny,  

e)   w innych uzasadnionych sytuacjach. 

3. Za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania uznaje się następujące sytuacje: 

 a) nauczyciel nie dotrzymał terminów wystawienia ocen i zawiadomienia rodziców               

( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie, 

 b) mimo prośby rodziców ( prawnych opiekunów) lub ucznia w żaden sposób nie 

uzasadnił wystawionej oceny, 

 c) w innych uzasadnionych przypadkach. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która :  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 lit. a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się                    

z uczniem i jego rodzicami 

6. W skład komisji wchodzą :  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor Szkoły 

albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący 

komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej 

szkoły tego samego typu  prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor Szkoły albo 

nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 
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edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady 

Rodziców.  

7. 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 Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne.  

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                             

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

przez Dyrektora Szkoły.  

10.  Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej             

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

§ 65 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu                     

z technologii informatycznej, informatyki, zajęć komputerowych, wychowania 

fizycznego oraz zajęć praktycznych z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

5. W skład komisji wchodzą : 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko 

– jako przewodniczący komisji; 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6. Zakres materiału objęty egzaminem określa egzaminator w porozumieniu z uczniem.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                  

w szczególności :  

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c)  pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację                               

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

określonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września.  

9. Uczeń, który  nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły, Rada Pedagogiczna może jeden 

raz promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

§ 66 

1. Uczeń kończy Szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 58 ust. 5. 

2. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa 

w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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§ 67 

1. Uczeń Szkoły przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania 

przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 

ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części 

praktycznej. 

4. Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie regulowane są 

odrębnymi przepisami. 

 

 

Rozdział V 

Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów Szkoły. 

 

§ 68 

1. Wynagrodzenie pracowników Szkoły przysługuje w ramach stosunku pracy i umowy 

zlecenia. 

2. Umowy z pracownikami zawiera i rozwiązuje Dyrektor Szkoły a umowę z Dyrektorem 

zawiera i rozwiązuje organ prowadzący. 

 

 

§ 69 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz są 

odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych im 

uczniów, a w szczególności odpowiadają za: 

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz za wypadki wynikające                           

z niedopełnienia obowiązków; 

b)  prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

c)  bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów; 

d)  poziom wyników nauczania i wychowania. 

2. Nauczyciele mają prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych. 
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3. Nauczyciele mają prawo do: 

a) warunków pracy umożliwiających realizowanie zamierzeń dydaktycznych                                      

i wychowawczych Szkoły; 

 b)   szacunku dla swoich poglądów i przekonań; 

 c) stosowania w działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwiązań autorskich. 

4. Obowiązkiem opiekuna klasy jest prowadzenie dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, 

wypisywanie świadectw. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do efektywnego wykorzystania czasu zajęć                                        

i indywidualizowania pracy dydaktycznej, systematycznego kontaktowania się z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) swoich uczniów, udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu 

niepowodzeń. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły 

związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. 

 

§ 70 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy 

umysłowej; 

b)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, 

ochronę i poszanowanie jego godności; 

c)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

d)  swobody wyrażania swoich myśli i przekonań; 

e)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

g)  pomocy w przypadku trudności w nauce; 

h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, systematycznie przygotowywać się do 

nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie, 

b) przestrzegać zasad kultury życia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

c)  dbać o swoje życie, zdrowie, higieny oraz rozwój; 
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d)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole. 

e)  dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój; 

f) usprawiedliwić nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 7 dni od momentu 

powrotu do Szkoły; 

g) korzystać z telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń na terenie 

szkoły wyłącznie w trakcie przerw międzylekcyjnych. 

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją administracyjną Dyrektora Szkoły na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach: 

a) w przypadku nieprzestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych; 

b) w przypadku popełnienia przestępstwa; 

c) w przypadku spożywania alkoholu, narkotyków na terenie Szkoły oraz innych 

środków odurzających; 

d)  w przypadku nie opłacania czesnego przez dwa kolejne okresy płatności. 

4. Wobec uczniów mogą być stosowane wyróżnienia: 

5. Wyróżnienia przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrekcji Szkoły, opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego w formie: 

 a) pochwały Dyrektora Szkoły w obecności uczniów; 

 b) list pochwalny Dyrektora Szkoły; 

 c) dyplom uznania; 

 d) nagroda rzeczowa. 

6. Wyróżnienia przyznaje się za: 

a) rzetelną naukę; 

b) wzorową postawę; 

c) pracę społeczną; 

d) wzorową frekwencję; 

e) inne wybitne osiągnięcia. 

7. Wobec ucznia stosuje się kary za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów                                 

w formie: 

a) upomnienie wychowawcy klasy; 

b) nieodpłatne wykonywanie na rzecz szkoły prac zleconych przez Dyrektora; 

c) upomnienie lub nagana Dyrektora; 

d) zawieszenie w prawach ucznia; 

e) przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

f) skreślenie ucznia z listy uczniów. 
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8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się do Dyrektora 

Szkoły od kary określonej w § 70 ust. 7 lit. a, od kar określonych w § 67 ust. 7 lit. b, c i d do 

organu prowadzącego szkołę według następujących zasad: 

a) odwołanie musi być uzasadnione i złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty 

ukarania; 

 b) odwołanie przyjmuje się i rozpatruje w terminie 14 dni od daty jego złożenia. 

 

 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od decyzji 

Dyrektora, dotyczącej skreślenia ucznia z listy uczniów lub przeniesienia do innej szkoły do 

właściwego ze względu na siedzibę szkoły Kuratora Oświaty, według zasad przewidzianych 

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego: 

 a) odwołanie musi być złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

administracyjnej za pośrednictwem organu wydającego zaskarżaną decyzję; 

 b) odwołanie przyjmuje się i rozpatruje w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

odwołania. 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Finanse Szkoły 

 

§ 71 

 

1. Nauka w Szkole jest płatna. 

2. Środki finansowe Szkoły pochodzą  z: 

a)    kapitału zgromadzonego przez organ prowadzący Szkoły, 

b) dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ŁTO (wynajem 

młodzieżowej bazy turystycznej), 

c)  opłaty czesnego, 

d)   dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych (darowizny), 
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e)   z umów sponsorskich, 

f) z dotacji z budżetu państwa przekazywanych przez właściwy organ samorządu 

terytorialnego. 

 

 

 

 

 

Rozdział VII 

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły 

Postanowienia ogólne 

 

§ 72 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  decyduje suma punktów, której składnikami 

są:  

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania - 100),  

b) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez Szkołę 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne 

osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).  

2. Maksymalnie za oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, geografii 

(technik hotelarstwa), matematyki (technik hotelarstwa), biologii (technik technologii 

żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz chemii (technik technologii 

żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych) można uzyskać 68 punktów, a za 

inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które 

uwzględnia się w procesie rekrutacji - 32 punkty.  

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, 

geografii, matematyki, biologii i chemii:  

celujący - 17 punktów 
bardzo dobry - 14 punktów 
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dobry - 12 punktów 
dostateczny - 8 punktów 
4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać maksymalnie 32 punkty przy czym:  

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,  

b) za udział w konkursach, w tym:  

• finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,  

• finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, 

c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne:  

• I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim- 5 punktów  

• I - III miejsce w województwie- 4 punkty  

• I - III miejsce w powiecie- 3 punkty  

d) za zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy 

lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym - 5 punktów,  

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach 

opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy 

wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty  

f) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty 

 

5. Minimalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym upoważniająca do 

przyjęcia do Szkoły wynosi 50 punktów.  

6. W przypadku nie spełnienia powyższych kryteriów dopuszczalne jest przyjęcie ucznia 

do Szkoły po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.  

7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) 

przyjmowani są do Szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w Statucie Szkoły. 

8. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności (lista rankingowa), którą wyznaczy liczba 

uzyskanych punktów o jakich mowa na wstępie. 

1. 9. Określa się limit 30 miejsc w klasach pierwszych Szkoły. 
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10. Przy przyjmowaniu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,  

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki,  

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej.  

11.   Kandydat składający dokumenty do Szkoły posługuje się trzema kopiami 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum. 

 

12. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, 

w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. 

13.    Do podania o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć:  

a) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,  

b) poświadczoną kopię zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub 

konkursów, 

d) kartę informacyjną kandydata,  

e) podanie i trzy fotografie, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie. 

 

 

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 

 

§ 73 

1. Szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Szkoły. 

2. Do zadań komisji w szczególności należy: 
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a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,                         

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 

b) ustalenie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego wyników i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych do Szkoły, 

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji. 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 74 

1. Składanie dokumentów do Szkoły oraz ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi                      

w terminach przewidzianych w zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty na dany rok 

szkolny. 

2. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora 

Szkoły, złożone w formie pisemnej w sekretariacie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników. 

3. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 75 

1.  Zmiany w Statucie Szkoły mogą być wprowadzane na wniosek: 

              a) organów Szkoły; 

              b) organu prowadzącego Szkołę. 

 2.   Nowelizacje zapisów Statutu Szkoły są wydawane w formie znowelizowanego tekstu 

ujednoliconego Statutu. 

 3. O zmianach w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły i organ  prowadzący  

Szkołę. 

 4.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

§ 76 
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1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści według wzoru: 

 

SPOŁECZNE TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I HOTELARSTWA  

W ŁEBIE  

84-360 ŁEBA 

UL. NADMORSKA 21  

 
 

 


