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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE O SZKOLE  
 

§ 1. 
 

1. Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej 
w Rypinie.  

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Rypinie przy ulicy Dworcowej 11, 87-500 Rypin. 
3. Zajęcia realizowane są także w budynku przy ulicy Dworcowej 9. 

4. Szkoła jest publiczną szkołą na podbudowie gimnazjum, Branżową Szkołą I stopnia dla 

absolwentów gimnazjów, a od roku szkolnego 2019/2020 dla absolwentów szkół 

podstawowych, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.  

5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 3 lata. 

6. Ukończenie nauki w Szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze 

kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych.   

7. Szkoła prowadzi oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów - młodocianych 
pracowników w zawodach:  

1) ślusarz - symbol cyfrowy zawodu 722204; 
2) mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy zawodu 723103; 

3) sprzedawca - symbol cyfrowy zawodu 522301; 
4) fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101; 

5) piekarz - symbol cyfrowy zawodu 751204; 
6) cukiernik - symbol cyfrowy zawodu 751201; 

7) kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001; 
8) inne zawody w klasach wielozawodowych: 

a) murarz-tynkarz - symbol cyfrowy zawodu 711204; 
b) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - symbol cyfrowy 
zawodu712616; 
c) lakiernik - symbol cyfrowy zawodu 713201; 

d) blacharz samochodowy - symbol cyfrowy zawodu 721306; 
e) operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307; 

f) elektryk - symbol cyfrowy zawodu 741103; 
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g) wędliniarz - symbol cyfrowy zawodu 751107; 

h) stolarz - symbol cyfrowy zawodu 752205. 
8. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
9. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi 
kształcenie. 
10. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania kształcenia 
ogólnego młodocianych pracowników realizujących obowiązek nauki u pracodawców. 
11. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej 
Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2  im. Unii Europejskiej w Rypinie oraz w klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej; 
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole 
Szkół nr 2  im. Unii Europejskiej w Rypinie; 
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
4)  nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 
szkoły; 
5)  Szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół nr 2  
im. Unii Europejskiej w Rypinie. 
 

§ 2. 
 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Rypiński, z siedzibą w Rypinie przy ulicy 
Warszawskiej 38, 87-500 Rypin. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty.  
 

§ 3. 
 

1. Obsługę administracyjno - finansową Szkoły prowadzi Powiatowe Centrum Obsługi 
Oświaty z siedzibą w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 38, 87-500 Rypin. 
2. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Powiatu Rypińskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 
Rypińskiego.  
3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej 
i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami. 
4. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2  
im. Unii Europejskiej w Rypinie oraz pieczęci nagłówkowej Szkoły o tej samej treści.  
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  
 

§ 4. 
 

1. Szkoła realizuje szczegółowe cele i zadania określone w podstawie programowej 
branżowej szkoły I stopnia, zgodnie ze swym charakterem opisanym w Statucie. 
2. Cele Szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając 
wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia 
dydaktycznego; 
2) szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie; 
3) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków 
zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje 
i umiejętności społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i  szacunku do drugiego 
człowieka.  
4. Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowaniu decyzji 
zawodowych. Sprzyja rozwojowi osobowości uczniów i kształtuje postawy aktywności 
obywatelskiej.  
5.  Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania, stosuje innowacyjne 
rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. 
6. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za 
niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 
społecznej oraz zatrudnienia.  
 

§ 5. 
 

1. Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 
1)  pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  
2)  umożliwienie uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 
3)  przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy 
i życia w warunkach współczesnego świata;  
4) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 
wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych 
kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej 
Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie; 
5)  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;  
6)  kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, 
kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej; 
7)  organizacja praktycznej nauki zawodu; 
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8)  pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl 
życia i skuteczne zapobieganie współczesnym zagrożeniom; 
9)  organizowanie na życzenie rodziców i uczniów pełnoletnich nauki religii i etyki oraz 
zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie; 
10)  organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 
11)  udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
12)  organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 
13)  umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 
14)  organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych 
uzdolnieniach; 
15)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
16) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką Szkoły ze względu na 
organizację dojazdu do Szkoły oraz inne okoliczności  wymagające zapewnienia opieki w 
Szkole; 
17) zapewnienie możliwości korzystania z: 

a)  pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni 
gastronomicznej i fryzjerskiej,  
b)  biblioteki, w tym czytelni multimedialnej, 
c)  urządzeń sportowych, 
d)   pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, 
e)  warsztatów kształcenia zawodowego dla zawodów mechanicznych; 

18) zapewnienie uczniom realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

19) organizowanie dożywiania uczniów w stołówce szkolnej z uwzględnieniem zasad  
zdrowego żywienia; 

2. Cele i zadania Szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników Szkoły we 
współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań Szkoły z uwzględnieniem dążenia do 
jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, realizowane jest poprzez 
doskonalenie zawodowe pracowników Szkoły.  

 

§ 6. 
 

1. Wychowanie i profilaktyka w Szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców 
w dążeniu do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich 
indywidualnych potrzeb; 
2) uważnej ochrony uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat w okresie 
rozwijającej się ich samodzielności. 

2. Celami działań wychowawczo - profilaktycznych Szkoły jest: 
1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym; 
2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz 
o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania. 
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3. Zadaniem Szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 
1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych 
w podstawach programowych Szkoły przez wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły; 
2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych 
zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów; 
3) przestrzeganie w organizacji pracy Szkoły, zasad promocji i ochrony zdrowia; 
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 
rówieśniczego. 

4. Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, stanu 
realizacji dokonywana jest przez zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki. 
5. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę, o której mowa w ust. 4, 
opracowuje zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki. 

6. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców 
i nauczycieli. 

 
§ 7. 

 
1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do 
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły i środowisku lokalnym, Szkoła organizuje 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w Szkole, polega na 
rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 
a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników 
środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w Szkole. 

3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają 
indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące 
i wspierające.  
4. Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie Szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami, 
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie Szkoły. 
5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole określają odrębne przepisy.  

 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

7. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 
8. Plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 
dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności na każdy rok szkolny 
opracowuje pedagog szkolny. 
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§ 8. 

 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie 
kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym Szkoła zapewnia: 
1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego 
zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub 
socjoterapeutyczne; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych możliwości ucznia. 
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 
odrębne przepisy. 

 
§ 9. 

 
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 
naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, 
korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze 
środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych 
z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych 
z kształceniem za granicą.  

3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie 
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach.  

 
§ 10. 

 
1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone przez 
rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki  raz wyrażone nie musi być 
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć religii 
oraz etyki. 
5. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 
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§ 11. 
 

1. Dla uczniów Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 
2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi 
rezygnację z tych zajęć. 
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć 
wychowania do życia w rodzinie. 
5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 
 

§12. 
 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez: 
1) stymulowanie aktywności i kreatywności; 
2) budowanie wiary we własne możliwości; 
3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Uczniowie mają możliwość: 
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  
2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 
3) udziału w projektach edukacyjnych; 
4) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych;  
5) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na 
 podstawie odrębnych przepisów. 

3. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych. 
4. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadza się 
w formie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców. 
5. Ankietę przeprowadzają wychowawcy w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły, 
a jej wyniki podaje się do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 
§ 13. 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym 
w szczególności; 

1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 
2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 
3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 
4) zapewnienie przerw między zajęciami lekcyjnymi;  
5) nieograniczony dostęp do środków czystości. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do 
Szkoły do momentu jej opuszczenia. 
3. Za bezpieczeństwo ucznia korzystającego z zajęć organizowanych na terenie Szkoły 
przez inne podmioty odpowiadają te podmioty. 
4. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w Szkole, a także  
o tym, jaki jest porządek i organizacja zajęć.  
5. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy 
pracownicy Szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności 
i uprawnień.  
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6. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w drodze 
zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w Szkole 
z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych 
z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych 
w tygodniowym rozkładzie zajęć; 
2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz 
przed zajęciami szkolnymi; 
3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

7. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, 
imprez turystycznych określają odrębne przepisy.  
8. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców w drodze zarządzenia, określa zasady 
organizacji zajęć opiekuńczych w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w tym w 
czasie przerwy świątecznej. 
9. Elementem wspomagającym działania Szkoły  w zapewnieniu uczniom i 
pracownikom Szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.  
10. W Szkole działa zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest 
integrowanie działania wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpraca ze środowiskiem w 
zakresie bezpieczeństwa. 
 

§ 14. 
 

1. W Szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, 
a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. 
3. Pracownicy Szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
4. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej 
niezwłocznie informuje się rodziców. 
5. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb 
postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej 
i lekarskiej w Szkole, w tym tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
 

 

ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY  

 
§ 15. 

 
Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły; 
2. Rada Pedagogiczna; 

3. Rada Rodziców; 
4. Samorząd Uczniowski. 
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§ 16. 

 
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym Szkoły i reprezentuje ją na 
zewnątrz. 
2. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Szkoły; 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 
w Szkole; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim; 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 
6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 
przewodniczących; 
7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie 
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 
administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły; 

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

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe; 
12) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 
 13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacji o działalności Szkoły; 

14) dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 
nauczania; 

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

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 
podręcznikami na terenie Szkoły; 

17) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
18) skreślenie ucznia z listy uczniów 

19) organizowanie promocji Szkoły na zewnątrz. 
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3. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 
pracy, należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w Szkole nauczycielami 
i pracownikami niebędącymi nauczycielami; 
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników Szkoły; 
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły, którzy mają 
status pracowników samorządowych; 
6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w Szkole; 

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

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

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez Szkołę; 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 
11) Dyrektor  przyjmuje skargi przekazane na piśmie lub złożone ustnie do protokołu 

i prowadzi rejestr skarg i wniosków. 
4. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją 
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. 
5. Zarządzenia Dyrektora Szkoły podlegają ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń i na 
stronie internetowej. 

 

§ 17. 
 

1. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora uprawnienia i obowiązki Dyrektora 
przejmuje wyznaczony wicedyrektor. 
2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, 
używając własnej pieczątki o treści: w.z. Dyrektora wicedyrektor Branżowej Szkoły I stopnia 
w Rypinie. 
3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa 
Dyrektor.  

 

§ 18. 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
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1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w Szkole; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy Szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

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

6) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje; 
7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 
Szkołę;  
8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi; 

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

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 
1) przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala Statut; 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie nauczyciela 
ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 
kierowniczego w Szkole; 
3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

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

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 
dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony 
w wymienionym regulaminie. 
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§ 19. 

 
1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw Szkoły; 

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

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

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

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 
6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin. 

 
§ 20. 

 
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

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

3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do: 
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami; 
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

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

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z Dyrektorem; 

6) wyboru w porozumieniu z Dyrektorem nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 
Samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).  

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

 
§ 21. 

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

2. Organy Szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 
się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

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

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron. W przypadku konfliktu, w którym stroną jest Dyrektor, 
mediatora wskazuje organ prowadzący Szkołę. 
 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  
 

§ 22. 
 

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają 
w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji 
roku szkolnego. 
2. Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
Szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych do 
zajęć dydaktycznych.  

3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie 
klasowo – lekcyjnym prowadzone pięć dni w   tygodniu od poniedziałku do piątku.  

4. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się o godzinie 8.00.   
5.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych 
i międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 
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§ 23. 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Oddziałem opiekuje się 
wychowawca. 
2. W Szkole funkcjonują oddziały dla uczniów, którzy są  młodocianymi pracownikami.  

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

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

 
§ 24. 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora. 
2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są na 
terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego, 
u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy uczniem – młodocianym pracownikiem a daną jednostką. 

4. W oddziałach młodocianych pracowników uczniowie realizują jednolite treści 
przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczne szkolenie zawodowe odbywają 
u pracodawców odpowiednio w ciągu 2, 3 dni w tygodniu.  

 

§ 25. 
 

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

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

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

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

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 
minut, godzina zajęć specjalistycznych – 45 minut, a godzina zajęć rewalidacyjnych – 60 
minut. 
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4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne 
i nieodpłatne. 
5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rypinie oraz innymi 
placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole; 
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

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

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 
7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez Szkołę uzależniony jest od wieku 
uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:  

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w Szkole zajęcia obowiązkowe, 
nadobowiązkowe i pozalekcyjne; 
2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem 
pełnienia dyżurów; 
3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny.  

 
§ 26. 

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

2. Biblioteka zajmuje 2 pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie 
i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz 
stanowi Centrum Informacji Multimedialnej.  
3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice, 
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez 
Dyrektora Szkoły, który jest odrębnym dokumentem.   

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.  
5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także 
współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 
6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

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

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

7. Inne zadania biblioteki: 
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1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

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

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

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł 
informacji; 
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

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

 
§ 27. 

 
1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 
w Szkole organizowana jest stołówka szkolna. 
2. Zainteresowani uczniowie mogą wykupić obiad jednorazowo lub miesięcznie. Z obiadów 
korzystają także uczniowie uzyskujący tą drogą pomoc socjalną. 
3. Posiłki przygotowywane są w kuchni szkolnej zgodnie z zasadami zdrowego żywienia oraz 
normami żywieniowymi dla młodzieży z zachowaniem zasad HACCP.  

 

§ 28. 
 

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

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

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

 

§ 29. 
 
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania 
uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów 
postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 
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3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu Szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej 
pomocy uczniowskiej na terenie Szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów 
w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji. 

4. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu 
Szkoła:  

1) nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z Radą Rodziców organizacjami 
i instytucjami; 
2) zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza po 
uzyskaniu pisemnej zgody ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego; 
3) pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez Szkołę. 

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, wykonuje Szkolny Koordynator Wolontariatu Uczniów 
wskazany przez Dyrektora. 
6. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez Szkołę 
wymaga zgody ich rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich) i odbywa się pod 
nadzorem nauczycieli. 

7. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze 
uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz 
kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność. 
 

 
ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 30. 
 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach niepedagogicznych. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 
reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników Szkoły dotyczą przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. Zadaniami niepedagogicznych pracowników Szkoły jest zapewnienie sprawnego działania 
Szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia 
w ładzie i czystości.  
4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor.  

 
§ 31. 

     
1. W Szkole tworzy się stanowisko dwóch wicedyrektorów. 
2. Do kompetencji i zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) prawidłowa organizacja i kontrola pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 
Szkoły; 
2) dbałość o realizację programów nauczania i programu wychowawczego Szkoły oraz 
osiągane wyniki; 
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3) tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania samorządności młodzieży; 
4) dbałość o właściwą organizację czasu wolnego uczniów oraz ich bezpieczeństwo; 
5) dbanie o właściwą atmosferę pracy nauczycieli i uczniów oraz pozostałych 
pracowników Szkoły; 
6) przestrzeganie wykonywania zaleceń i przepisów władz szkolnych, dyscypliny pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 
7) prowadzenie obowiązujących zajęć lekcyjnych, przydzielanie nauczycielom zajęć 
i czynności dodatkowych, sporządzanie planów pracy, hospitacji i kontroli; 
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i opracowanym planem, a przede wszystkim: 

a) kontrola właściwego prowadzenia dokumentacji procesu nauczania (arkusze 
ocen, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów), 
b) hospitacje zajęć dydaktycznych, 
c) prowadzenie pomiaru dydaktycznego, 
d) dbałość o prawidłowy przebieg egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 
kontrola sporządzanej dokumentacji, 
e) nadzór nad organizowaniem zebrań z rodzicami, apeli i uroczystości. 

9) zatwierdzanie i kontrola realizacji rozkładów materiału nauczania oraz planów pracy; 
10) uczestniczenie w naradach zespołu kierowniczego, Rady Pedagogicznej oraz 
przygotowanie materiału na te narady z zakresu działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej Szkoły; 
11) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, dbanie o punktualne 
rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz pełnienie dyżurów przez nauczycieli; 
12) planowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, m. in. poprzez lekcje 
koleżeńskie, kierowanie nauczycieli na różne formy doskonalenia zewnętrznego; 
13) współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim; 
14) analizowanie wyników nauczania oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej 
i Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy wyników nauczania i wychowania; 
15) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności; 
16) organizowanie promocji Szkoły na zewnątrz; 
17) inne czynności zlecone przez Dyrektora. 

 
§ 32. 

 
1. W Szkole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

 
2. Do kompetencji  i zadań kierownika szkolenia praktycznego należy: 

1) organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli zawodu oraz uczniów odbywających 
zajęcia w pracowniach zajęć praktycznych; 
2) kontrola zajęć praktycznych; 
3) nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz organizowanie napraw, 
remontów i wymiany sprzętu; 
4) ciągła współpraca w zakresie nauczania i wychowania z Dyrektorem, Radą 
Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, zakładami pracy, z którymi uczniowie 
podpisali umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz ośrodkami kształcenia 
praktycznego, 
5) przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji dotyczących organizacji zajęć 
praktycznych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
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6) stworzenie warunków niezbędnych do pełnej realizacji programu nauczania 
praktycznego; 
7) właściwe realizowanie rozkładu dnia podczas zajęć praktycznych; 
8) organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli zawodu; 
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć praktycznych oraz przygotowanie 
informacji na posiedzenia Rad Pedagogicznych dotyczących wyników szkolenia 
praktycznego; 
10) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia; 
11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora. 

 
§ 33. 

 
1. W Szkole tworzy się stanowisko kierownika warsztatów kształcenia zawodowego. 
2. Do kompetencji  i zadań kierownika warsztatów kształcenia zawodowego należy: 

1) organizowanie działalności szkoleniowo – produkcyjnej warsztatów kształcenia 
zawodowego. Pozyskiwanie właściwego asortymentu szkoleniowo – produkcyjnego; 
2) kierowanie całokształtem pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej 
i rewalidacyjnej nauczycieli praktycznej nauki zawodu; 
3) współpraca z dyrektorem przy opracowywaniu projektu i organizacji roku szkolnego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
4) sporządzanie dokumentacji o pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi sprawowania nadzoru pedagogicznego; 
5) nadzór nad warunkami bhp i ppoż. w warsztatach szkolnych, przy współudziale 
technika bhp i ochrony ppoż.; 
6) prowadzenie dokumentacji warsztatowej i pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
7) kontrola utrzymania estetyki pomieszczeń warsztatowych, sprawność techniczną 
maszyn, urządzeń oraz nadzorowanie remontów bieżących; 
8) opracowanie rocznych i okresowych planów szkoleniowo-produkcyjnych i innych 
planów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
9) terminowe składanie sprawozdań z pracy warsztatów kształcenia zawodowego; 
10) zabezpieczenie powierzonego mienia, majątku i dokumentacji przed kradzieżą lub 
zniszczeniem; 
11) kształtowanie właściwej dyscypliny i atmosfery pracy; 
12) wykonywanie innych zadań, wynikających z pełnionej funkcji, zleconych przez 
Dyrektora Szkoły. 

 
§ 34. 

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

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 
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1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 
2) przestrzeganie zapisów Statutu; 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego; 
4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu; 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów; 
6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
8) troska o poprawność językową uczniów; 

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami; 
10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie 
warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 
11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 
13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 
form oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych; 
14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem; 

15) wybór programów nauczania; 
16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 35. 

 
1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-
zadaniowe.   
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 
4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych; 
2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

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

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

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 
1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących  podręczników; 

2)  wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania; 
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3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści 
programowych; 
4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych; 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji  pedagogicznych. 
7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych 
spraw szkolnych. 

 

§ 36. 
 

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

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:  
1) diagnozować warunki życia swoich wychowanków; 

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

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

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

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia; 
7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się; 

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

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

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 
3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i wychowawczej z pomocy 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 
5. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

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

2) na pisemny uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy; 
3) na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 uczniów danego oddziału. 

6. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich 
załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 
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§ 37. 

 
1. Do zakresu zadań pedagoga i psychologa w Szkole należy w szczególności: 

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

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów na wniosek nauczycieli, rodziców 
i uczniów; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych 
problemów młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 
i pozaszkolnym uczniów; 

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

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

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

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

 
§ 38. 

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

1) udostępniania zbiorów w bibliotece; 
2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury; 

3) udzielania informacji o zbiorach; 
4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów; 

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się; 
6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 
2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 
do: 

1) gromadzenia zbiorów; 
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2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 

3) organizacji udostępniania zbiorów; 
4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego 
w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie 
literatury pedagogicznej; 

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 
propagowania różnych imprez czytelniczych; 

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 
4. W ramach organizacji pracy Szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 
Dyrektora. 
 

§ 39. 
 

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

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

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

 
 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

§ 40. 

 
1. Uczeń ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 
2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania; 

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

4) poszanowania swej godności; 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 
trzecich; 

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 



25 
 

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

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 
2) być przygotowanym do każdych zajęć; 

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 
4) uczestniczenia w uroczystościach szkolnych;  

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 
6) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

7) usprawiedliwiać nieobecność w Szkole; 
8) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 
i zgody zainteresowanych; 
9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 
w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych w jakiejkolwiek 
formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie 
połączenia telefonicznego; 
10) właściwe zachowanie ucznia podczas zajęć edukacyjnych wobec nauczycieli, innych 
pracowników Szkoły oraz uczniów; 
11) nosić identyfikator w widocznym miejscu. 

 
3. W Szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole: 

1) nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona tylko w formie zwolnienia 
lekarskiego; 
2) w szczególnych przypadkach losowych, (np. śmierć bliskiej osoby, ważne sprawy 
rodzinne itp.) rodzic lub sam uczeń pełnoletni może pisemnie usprawiedliwić nieobecność 
na zajęciach; 
3) w przypadku, gdy nieobecność ucznia w Szkole jest dłuższa niż 7 dni, rodzic ma 
obowiązek poinformować Szkołę o zaistniałej sytuacji; 
4) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma 
wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności; 
5) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną 
decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 41. 
 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły; 

2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje 
rodziców ucznia. 
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3. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
4. Uczeń, który uzyskał średnią ocen końcoworocznych 4,5 lub wyższą oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje list pochwalny. 
5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 
do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez 
Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 
zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły 
w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może 
posiłkować się opinią wybranych organów Szkoły.  

 

§ 42. 
 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym 
w Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca 
informuje rodziców ucznia. 
2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za 
pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły 
w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje 
uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor 
rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów Szkoły. 
O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia. 

3. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje Dyrektor 
poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za 
pośrednictwem Dyrektora, który wydał decyzję.  

4. Kary stosowane wobec uczniów: 
1) Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, lekceważenie obowiązków ucznia, 
stosowane są kary: praca na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej; 
2) Nagana wychowawcy za uzyskanie 50 punktów ujemnych;  
3) Nagana dyrektora za uzyskanie 75 punktów ujemnych;  
4) Ostrzeżenie o możliwości skreślenia z listy uczniów może nastąpić w przypadku 
otrzymania przez ucznia 100 i więcej punktów ujemnych; 
5)  Skreślenie z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej może nastąpić za: 

a) rażące wykroczenia przeciwko zdrowiu i życiu innych osób, 
b) spożywanie alkoholu, 
c) używanie lub rozprowadzanie środków odurzających, 
d) konflikt z prawem, 
e) uzyskanie przez ucznia 200 i więcej punktów ujemnych, 
f) niewywiązywanie się z przyjętego kontraktu, 

            g)     niedostarczenie przez ucznia klasy pierwszej do 15 września danego roku      
                       podpisanej z pracodawcą umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 
            h)        niedostarczenie przez ucznia aktualnej  umowy o pracę w celu przygotowania                     
                       zawodowego w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania wcześniejszej umowy o pracę  
                       w celu przygotowania zawodowego. 
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6) O każdej karze zastosowanej wobec uczniów zostaną powiadomieni przez 
wychowawcę rodzice w formie pisemnej; 
7) Na stosowaną wobec ucznia karę, ma wpływ jego zachowanie w takim samym stopniu 
na terenie Szkoły, jak i poza nią; 
8) Rada Pedagogiczna po podjętej uchwale o skreśleniu ucznia z listu uczniów 
upoważnia Dyrektora Szkoły do wydania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

5. Uczeń  lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia 
pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora Szkoły, który, w zależności od wagi sprawy, samodzielnie 
ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami Szkoły; 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 
skarżącemu. 

 
§ 43. 

 
1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły i Statutem oraz 
współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie 
Rodziców; 
2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce 
i zachowania swojego dziecka; 

4) uzyskiwania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia dziecka; 
5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

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

 
ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  
 

§ 44. 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien się dalej uczyć; 

3)  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:  

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

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

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

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca.  

 

§ 45. 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  o postępach 
i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 46. 
 

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

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do końca września danego roku, 
informują uczniów i rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

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

4. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach 
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż końca września danego 
roku.  
5. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 4 informacji uczniom 
i rodzicom znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych oraz protokole spotkania z rodzicami. 
6. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli 
i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2 i 4. Z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.  

 
§ 47. 

 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 
z zajęć praktycznych, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy – nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk 
zawodowych, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.  

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

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniom i ich rodzicom. Na 
wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom – na terenie Szkoły i na warunkach określonych 
przez nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel 
przechowuje do końca danego roku szkolnego.  

§ 48.  
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi 
przepisami. 
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
w przypadkach określonych innymi przepisami. 

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

 
§ 49. 

 
1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu 
grudniu. 
2. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu.  

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala 
się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący    6  (skrót cel); 
2) stopień bardzo dobry 5  (skrót bdb); 

3) stopień dobry  4  (skrót db); 
4) stopień dostateczny 3  (skrót dst); 

5) stopień dopuszczający  2  (skrót dop); 
6) stopień niedostateczny  1  (skrót ndst). 

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

5. W ocenianiu prac pisemnych stosuje się przelicznik:  
1) ocena niedostateczna do 29% poprawnych odpowiedzi; 

2) ocena dopuszczająca od 30% do 49% poprawnych odpowiedzi; 
3) ocena dostateczna od 50% do 69% poprawnych odpowiedzi; 

4) ocena dobra od 70% do 89% poprawnych odpowiedzi; 
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5) ocena bardzo dobra od 90% do 99 % poprawnych odpowiedzi; 

6) ocena celująca od 100% poprawnych odpowiedzi.  
6. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych. Ocena 
śródroczna lub roczna powinna wynikać z co najmniej 3 ocen cząstkowych.  

 

 
§ 50.  

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

1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 

3) dobre; 
4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

 
2. Punktowe kryteria oceniania zachowania 

1) każdy uczeń otrzymuje kredyt zaufania w wysokości 120 punktów za każdy semestr; 
2) ocenę zachowania śródroczną i roczną i ustala się według następującej skali:  

 
Kryterium punktowe ocen zachowania 

Zachowanie Punkty 
Wzorowe powyżej 200 
bardzo dobre 160 - 200 
Dobre 120 - 159 
Poprawne 80 - 119 
Nieodpowiednie 40 - 79 
Naganne poniżej 40 

 
3) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy; 
4) podstawą do ustalenia oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia 
zgodnie  z zasadami zawartymi w regulaminie; punkty przyznane uczniowi zostają 
wpisane niezwłocznie, nie później niż 7 dni po zajściu zdarzenia.  
5) kartę oceny zachowania, dokumentację, proces oceniania, prowadzi wychowawca 
klasy w ciągu całego roku szkolnego; w sytuacjach spornych decyduje wychowawca;  
6) ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę 
z pierwszego semestru; realizowana jest w następujący sposób: suma punktów uzyskanych 
na I i II semestr podzielona przez 2; 
7) oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej 
liczby punktów otrzymał  uwagi za: 

a) palenie papierosów (również elektroniczne), 
b) picie alkoholu, 
c) pobicie kolegi, 
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d) niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela – zachowanie aroganckie, 
znieważanie słowem lub gestem, 
e) kradzież, 
f) fałszowanie dokumentacji, 
g) niszczenie mienia szkoły, 
h) opuszczenie bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych (liczonych w ciągu 
całego roku   szkolnego); 

8) oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt 
z prawem; 
9) kryteria przyznawania punktów dodatnich: 

 

Punkty dodatnie 

L.p. Pożądane reakcje ucznia Liczba punktów 

1. Laureat /finalista olimpiady przedmiotowej i zawodach 
sportowych na szczeblu ogólnopolskim  200 

2. Laureat /finalista olimpiady przedmiotowej i zawodach 
sportowych na szczeblu wojewódzkim  100 

3. Udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu woj. i 
zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim 80 

4. Laureat /finalista w konkursie przedmiotowym i sportowym 
na szczeblu rejonowym  70 

5. Udział w konkursie przedmiotowym i sportowym na szczeblu 
rejonowym 50 

6. Laureat /finalista  konkursów szkolnych (pierwszych 5 miejsc) 30 

7. Udział w konkursie przedmiotowym i sportowym na szczeblu 
szkolnym 10 

8. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (samorząd szkolny) 30 
(raz w semestrze) 

9. 
Poczet Sztandarowy 
a) w szkole 
b) w dni wolne 

(raz w semestrze) 
15 
45 

10. Efektywne pełnienie funkcji w klasie (samorząd klasowy) 20 
(raz w semestrze) 

11. Inicjatywa własna ucznia zaakceptowana przez nauczyciela 
lub dyrektora 20 

12. Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań 
30 

(raz w semestrze, 
za każde kółko) 

13. Rozwijanie zainteresowań (np. udział w zajęciach teatralnych, 
tanecznych, sportowych) poza szkołą 

20 
(raz w semestrze) 

14. Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, 
wolontariat) 30 

15. Redagowanie gazetki szkolnej 20 

16. Praca na rzecz klasy (przygotowanie gazetki, prowadzenie 
kroniki klasy) 20 

17. Systematyczna pomoc kolegom w nauce  20 
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18. Punktualność (brak spóźnień) 20 
(raz w semestrze) 

19. Brak godzin nieusprawiedliwionych 30 
(raz w semestrze) 

20. 100 % frekwencja (brak nieobecności) 50 
(raz w semestrze) 

21. Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery 30 
(raz w semestrze) 

22. Udział w akcjach szkolnych 30 
23. Reagowanie na przejawy agresji 20 
24. Udział w Drzwiach Otwartych Szkoły, promocji szkoły 50 
25. Honorowe oddanie krwi (raz na 3 miesiące) 50 
26. Wyraźna poprawa zachowania 30 

27. Udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu 
zawodowego (75% frekwencja) 50 

28. Udział w zajęciach WDŻ (75% frekwencja) 50 

29. 
Ocena zachowania z kursu  

a) bardzo dobra 
b) wzorowa  

 
20 
30 

30. Udział w finale WOŚP 100 
31. Zbiórka nakrętek - 1 kg. 10 

 
10) kryteria przyznawania punktów  ujemnych: 

 

Punkty ujemne 

L.p. Niepożądane reakcje ucznia Liczba punktów 

1. Celowe spóźnianie się na lekcje 1 
(za każde spóźnienie) 

2. 
Przeszkadzanie na lekcjach 
- chodzenie po klasie 
- rozmowy 

 
10 

 
3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 10 

4a 

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia 
a) za pierwsze 10 godzin 
b) powyżej 10 godzin 
c) powyżej 50 godzin 

 
1 
2 
3 

4b 

 
Celowe opuszczanie pojedynczych godzin lekcyjnych 
(ucieczka przed sprawdzianem, kartkówką itp.) 
 

10 (za każdą 
opuszczoną godzinę) 

5. Odłączanie się od grupy bez zgody nauczyciela w czasie 
zorganizowanych wyjść poza teren szkoły 20 

6. Opuszczenie terenu szkoły podczas przerw i lekcji 100 

7. Używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 
telekomunikacyjnych i multimedialnych podczas lekcji 30 
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8. Nieoddanie w terminie książki do biblioteki oraz stroju 
sportowego 10 

9. Doprowadzenie ucznia do szkoły przez Policję lub Straż 
Miejską 50 

10. Aroganckie zachowania w stosunku do nauczycieli i 
pracowników szkoły 50 

11. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych  20 
12. Szkalowanie uczniów i pracowników szkoły 50 
13. Bójka 50 
14. Wulgarne słownictwo, przezywanie kolegów 10 
15. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych 30 
16. Przejawy wandalizmu 50 
17. Kradzież 100 
18. Zaśmiecanie otoczenia 10 

19. 
Stosowanie używek  

a) alkohol i narkotyki 
b) papierosy (również elektroniczne) 

 
100 
50 

20. Wyłudzanie, wymuszanie pieniędzy 50 
21. Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia 50 

22. Fotografowanie /nagrywanie obrazu i dźwięku  oraz 
umieszczanie w Internecie bez zgody zainteresowanych 70 

23. Jedzenie, picie, żucie gumy na lekcji 5 
24. Brak tolerancji 20 
25. Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowej 10 

26. Niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków adekwatnie do  
punktów dodatnich 

27. Pobicie 100 

28. 
Ocena zachowania z kursu  

a) nieodpowiednia 
b) naganna  

 
20 
30 

29. Nienoszenie identyfikatora 
10 za jedną godzinę 

lekcyjną wraz z 
przerwą 

 
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

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

 
§ 51.  
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1. O osiągnięciach ucznia powiadamiani są rodzice w następujący sposób: zebrania 
z rodzicami, kontakt telefoniczny.  
2. Nie później niż miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia 
o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych, a nie później niż 
dwa tygodnie o pozostałych ocenach; rodziców informuje się w następującym trybie:  

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

2) potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji 
klasy do końca roku szkolnego. 

3. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców 
z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2. Z uwagi na nieobecność rodzic 
winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 
4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub 
roczną wystawia nauczyciel zastępujący. 
5. Tryb ustalania oceny z zachowania: 

1) nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawca 
przedstawia swoje propozycje ocen z zachowania dla uczniów danej klasy; 

2) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. 
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku 
z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 7 dni; 

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

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 
edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 7 dni od otrzymania wniosku 
i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.  

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

8. Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ustala 
Dyrektor i powiadamia o nim w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego lub 
rozpoczęcia semestru nauczycieli i uczniów. 

 

§ 52.  
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek jego 
rodziców złożony do Dyrektora Szkoły na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 53.  
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora 
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie 
określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która: 

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

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

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

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

 
§ 54.  
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1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na 
dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczną 
ocenę uzyskaną z tych zajęć.  

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że 
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 
w klasie programowo wyższej. 

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

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

 
ROZDZIAŁ VIII 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
 

§ 55. 
 

1. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego: 

1) ślusarz - symbol cyfrowy zawodu 722204; 
2) mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy zawodu 723103; 

3) sprzedawca - symbol cyfrowy zawodu 522301; 
4) fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101; 
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5) piekarz - symbol cyfrowy zawodu 751204; 

6) cukiernik - symbol cyfrowy zawodu 751201; 
7) kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001; 

8) inne zawody w klasach wielozawodowych: 
a) murarz-tynkarz - symbol cyfrowy zawodu 711204; 

b) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - symbol cyfrowy 
zawodu712616; 

c) lakiernik - symbol cyfrowy zawodu 713201; 
d) blacharz samochodowy - symbol cyfrowy zawodu 721306; 

e) operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307; 
f) elektryk - symbol cyfrowy zawodu 741103; 

g) wędliniarz - symbol cyfrowy zawodu 751107; 
h) stolarz - symbol cyfrowy zawodu 752205. 
 

2. Organizacja praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych  zapewnia nabywanie 
umiejętności praktycznych  niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w 
rzeczywistych warunkach pracy. 
3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych. 
4. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 
praktycznych określa szkolny program nauczania dla danego zawodu. 
5. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy na podstawie umowy  zawartej między 
uczniem - pracownikiem młodocianym a pracodawcą.  
6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa na dany rok szkolny: 

1) harmonogram zajęć praktycznych dla danego zawodu; 
2) regulamin zajęć praktycznych zawierający zadania Szkoły oraz zadania 
zakładu pracy; 
3) terminy i tryb powiadamiania uczniów i rodziców o warunkach odbywania 
zajęć praktycznych; 
4) warunki zaliczania zajęć praktycznych.  

7. Zajęcia praktyczne realizowane w danym roku szkolnym mogą być realizowane w okresie 
ferii szkolnych.  
8. Szczegółowe warunki organizacji praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy. 

 
§ 56. 

 
1. Działalność edukacyjna Szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie jest określona 
w szkolnym programie nauczania dla zawodu, który  uwzględnia wszystkie elementy 
podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego 
i kształcenia zawodowego. 
2. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia zawodowego, w tym kwalifikacje osób 
realizujących zajęcia teoretyczne z zakresu kształcenia zawodowego określają odrębne 
przepisy.  

 
§ 57. 
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1. Do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, Szkoła dysponuje warsztatami 
kształcenia zawodowego oraz pracowniami zawodowymi. 
2. Opiekę nad warsztatami pełni  kierownik. 
3. Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia określa „Regulamin warsztatów”, 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, zabezpieczenia sprzętu 
przed zniszczeniem oraz zachowania porządku. 

 
§ 58. 

 
1. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów w tym dla 
młodocianych pracowników, zwiększające szanse ich zatrudnienia, w formie kursów. 
2. Udział w zajęciach o których mowa w ust. 1 jest dobrowolny . 

 
 

 
 
 

§ 59. 
 

1. Dla młodocianych pracowników, Szkoła organizuje dokształcanie teoretyczne w zakresie 
kształcenia ogólnego i w miarę możliwości w zakresie kształcenia praktycznego. 
2. Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów, dla których nie ma 
możliwości stworzenia pełnego oddziału w danym zawodzie, odbywają w oddziałach 
klasowych wielozawodowych w formie stacjonarnej. 
3. W klasach wielozawodowych, w których Szkoła nie organizuje teoretycznego kształcenia 
zawodowego uczniowie odbywają kształcenie w formie kursów zawodowych w ośrodkach 
kształcenia zawodowego.  

 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 
§ 60.  

 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 
Szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych 
wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację. 

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 
wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia 
zawodowego. 
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez: 

1)  prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 
2)  prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 
świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 
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a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu 
przyszłych zadań zawodowych, 
b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 
z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, 
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na 
pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 
stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia; 
5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;  
6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 
zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Plan działań Szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 
zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego. 

 
 
 

ROZDZIAŁ X 
ZASADY REKRUTACJI 

§ 61. 
1.W celu przeprowadzenia przyjęć kandydatów Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno–
kwalifikacyjna. 
2. Do zadań komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej należy: 

1) rozpatrywanie zgłoszonych podań i analizowanie dokumentów kandydata; 
2) kwalifikowanie kandydatów. 

3.Komisja ustala listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Odwołania od decyzji komisji 
mogą być zgłoszone do Dyrektora w terminie 7 dni od daty powiadomienia kandydata. 

4. O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci 
gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 absolwenci szkół podstawowych, którzy 
posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej na podstawie 
odrębnych przepisów wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły muszą posiadać: 
1) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i uczniów tych szkół; 

2) zaświadczenie zakładu pracy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu. 
 

ROZDZIAŁ XI   
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 62.  

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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Dokumenty z zakresu działania Szkoły udostępnia się w siedzibie Szkoły w godzinach jej 
urzędowania. 
2. W czasie uroczystości szkoła korzysta ze sztandaru Zespołu Szkół nr 2 im. Unii 
Europejskiej w Rypinie . 

§ 63.  

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub 
uchwala Statut. 

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

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

4. Statut Szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 
Szkoły: www.zs2rypin.pl. 
5.  Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 


