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MECHANICZNO – SAMOCHODOWYCH
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W ZABRZU
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INFORMACJA O TECHNIKUM

§1

1. Nazwa :
2.
3.
4.
5.

Siedziba :
Organ prowadz cy :
Organ sprawuj cy nadzór :
Podstawa prawna :

Zespó# Szkó#
Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu,
Technikum Nr 2
Zabrze, ul. Franciszka6ska 4
Gmina Miejska Zabrze
:l;ski Kurator O=wiaty
Uchwa#a Nr XLIII/605/02 Rady Miejskiej
w Zabrzu z dnia 18.03.2002 r. oraz jednolity
tekst statutu szko#y przyjEty Uchwa#; Rady
Pedagogicznej Nr 275/152/2009

Technikum Nr 2
- zawód:
- specjalno&':

technik mechanik
samochody

- zawód:

technik pojazdów samochodowych

- zawód:

technik architektury krajobrazu

- podbudowa programowa : gimnazjum
- czas trwania nauki:

4 lata
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CELE I ZADANIA TECHNIKUM
§2
Technikum realizuje cele i zadania wynikaj ce z przepisów prawa
uwzgl)dniaj ce program wychowawczy i profilaktyczny szko+y.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

oraz

Umo-liwia zdobycie wiedzy i umiej)tno&ci niezb)dnych do uzyskania
&wiadectwa uko.czenia szko+y, &wiadectwa maturalnego oraz dyplomu
uzyskania tytu+u zawodowego.
Umo-liwia absolwentom wykonywanie wybranego zawodu lub dokonanie
&wiadomego wyboru dalszego kierunku kszta+cenia.
Kszta+tuje &rodowisko wychowawcze sprzyjaj ce realizowaniu celów
i zasad okre&lonych w ustawie oraz w programie wychowawczym szko+y
dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego
&rodowiska.
Sprawuje opiek) nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
mo-liwo&ci szko+y.
Udziela opieki uczniom niepe+nosprawnym ucz)szczaj cym do szko+y.
Szko+a zapewnia uczniom korzystanie z us+ugi dost)pu do Internetu na
zasadach obj)tych regulaminem „Pracowni komputerowej”.
§3

Technikum umo-liwia uczniom:
1.
2.
3.
4.
5.

Podtrzymywanie poczucia to-samo&ci narodowej, etnicznej, j)zykowej
i religijnej poprzez organizowanie wycieczek, imprez kulturalnych,
wspó+organizowanie rekolekcji i innych form.
Korzystanie z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, z tej pomocy
mog korzysta' równie- rodzice.
Umo-liwianie rozwijania zainteresowa. uczniów w ramach zaj)'
pozalekcyjnych.
Realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz uko.czenia
szko+y w skróconym czasie.
Przyj)cie ucznia do klasy programowo wy-szej za zgod dyrektora szko+y
na podstawie:
1) &wiadectwa uko.czenia klasy programowo ni-szej oraz odpisu
arkusza ocen wydanego przez szko+), z której ucze. odszed+,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych,
przeprowadzanych na warunkach okre&lonych w odr)bnych
przepisach, w przypadku przyjmowania :
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a) ucznia spe+niaj cego obowi zek nauki poza szko+ ,
b) do klasy programowo wy-szej, ni- to wynika z ostatniego
&wiadectwa szkolnego ucznia zmieniaj cego typ szko+y,
c) ucznia przechodz cego ze szko+y niepublicznej nieposiadaj cej
uprawnie. szko+y publicznej,
3) &wiadectwa wydanego przez szko+) za granic i ostatniego
&wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat
nauki szkolnej ucznia,
4) egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt. 2,
przeprowadza si) z obowi zkowych zaj)' edukacyjnych uj)tych
w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo ni-szej od klasy,
do której ucze. przechodzi, z wyj tkiem zaj)' z wychowania
fizycznego,
5) ró-nice programowe z zaj)' edukacyjnych realizowanych w klasie,
do której ucze. przechodzi, s uzupe+niane na warunkach ustalonych
przez nauczycieli prowadz cych dane zaj)cia.

DZIA ALNO:I OPIEKUJCZA W TECHNIKUM
§4
Zakres i sposób wykonywania zada. opieku.czych szko+y.
1.
2.
3.

Pe+nienie dy-urów nauczycielskich przed zaj)ciami, w trakcie wszystkich
przerw oraz po lekcjach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
dyrektora szko+y.
Zapewnienie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwoju,
uszkodzeniami narz du ruchu, s+uchu i wzroku oraz nad m+odziewymagaj c szczególnej opieki ze wzgl)du na warunki domowe.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zaj)' obowi zkowych,
nadobowi zkowych i pozalekcyjnych na terenie szko+y oraz w trakcie
wycieczek i imprez organizowanych przez szko+). Opieka nad m+odziew trakcie wycieczek przydzielana jest wed+ug nast)puj cych kryteriów:
- 1 nauczyciel na 30 uczniów na terenie miasta
- 1 nauczyciel na 15 uczniów na terenie innych miejscowo&ci
- 1 nauczyciel na 10 uczniów w trakcie wycieczek górskich.
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ORGANY TECHNIKUM
§5
1.

Organami technikum s :
a. dyrektor
b. rada pedagogiczna
c. rada rodziców ( komitet rodzicielski)
d. samorz d uczniowski

2.

Dyrektor w szczególno&ci:
a. kieruje bie- c dzia+alno&ci dydaktyczno-wychowawcz szko+y oraz
reprezentuje j na zewn trz
b. sprawuje nadzór pedagogiczny
c. sprawuje opiek) nad uczniami
d. realizuje uchwa+y rady pedagogicznej
e. dysponuje &rodkami okre&lonymi w planie finansowym szko+y
zaopiniowanym przez rad) szko+y i ponosi odpowiedzialno&' za ich
prawid+owe
wykorzystanie,
a
tak-e
mo-e
organizowa'
administracyjn , finansow i gospodarcz obs+ug) szko+y
f. wykonuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze.stwa uczniom
i nauczycielom w czasie zaj)' organizowanych przez szko+)
g. wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych.

3.

Dyrektor mo-e skre&li' ucznia z listy uczniów w przypadkach
okre&lonych w statucie zespo+u na podstawie uchwa+y rady pedagogicznej
po zasi)gni)ciu opinii samorz du uczniowskiego.

4.

Dyrektor jest kierownikiem zak+adu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników nie b)d cych nauczycielami.
Dyrektor w szczególno&ci decyduje w sprawach:
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szko+y
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych
nauczycielom i innym pracownikom szko+y
c. wyst)powania z wnioskami po zasi)gni)ciu opinii rady pedagogicznej
i rady szko+y w sprawach odznacze., nagród i innych wyró-nie. dla
wszystkich pracowników szko+y
d. po zasi)gni)ciu opinii organu prowadz cego, rady pedagogicznej oraz
rady szko+y mo-e utworzy' stanowisko wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze.

5.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zada. wspó+pracuje
pedagogiczn , rodzicami i samorz dem uczniowskim.

z

rad
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6.

Dyrektor szko+y zawodowej mo-e ponadto w porozumieniu z organem
prowadz cym szko+), organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny oraz
wojewódzkim urz)dem pracy, zmienia' lub wprowadza' nowe zawody
lub profile kszta+cenia zawodowego, w których kszta+ci szko+a.

7.

Tryb powo+ywania dyrektora i jego odwo+ania reguluj odr)bne przepisy.
§6

1.

W technikum dzia+a rada pedagogiczna, w sk+ad której wchodz :
- dyrektor szko+y,
- nauczyciele zatrudnieni w szkole,
- nauczyciel – bibliotekarz,
- pedagog szkolny,
- szkolny doradca zawodowy.
Nauczyciele ucz cy w poszczególnych typach szkó+ wchodz cych w sk+ad
zespo+u stanowi Rad) Pedagogiczn dzia+aj c w Zespole Szkó+
Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu.
W zebraniach rady pedagogicznej mog w szczególno&ci uczestniczy'
z g+osem doradczym : higienistka szkolna, przedstawiciele samorz du
szkolnego, przedstawiciele rady rodziców (komitetu rodzicielskiego),
pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obs+ugi szko+y oraz inni
zaproszeni przez rad) go&cie.

2.

Przewodnicz cym rady pedagogicznej jest dyrektor.

3.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej s
organizowane przed
rozpocz)ciem roku szkolnego, w ka-dym semestrze w zwi zku z
zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zako.czeniu rocznych zaj)' szkolnych oraz w miar) bie- cych potrzeb.
Zebrania mog by' organizowane z inicjatywy przewodnicz cego, rady
rodziców
(komitetu
rodzicielskiego),
organu
prowadz cego
i nadzoruj cego szko+) lub co najmniej 1/3 cz+onków rady pedagogicznej.

4.

Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz+onków
o terminie i porz dku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
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5.

Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni- 2 razy w roku
szkolnym ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o dzia+alno&ci szko+y.

6.

Do kompetencji rady pedagogicznej nale-y:
a. zatwierdzanie planów pracy szko+y,
b. podejmowanie uchwa+ w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
c. rozpatrywanie poda. uczniów o egzaminy klasyfikacyjne
i poprawkowe,
d. podejmowanie uchwa+ w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
e. podejmowanie uchwa+ w sprawach skre&lenia z listy uczniów,
f. zatwierdzanie statutu szko+y,
g. przyznawanie uczniom nagród i wyró-nie.,
h. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko+y,
i. podejmowanie uchwa+ w sprawie szkolnego zestawu programów
nauczania,
j. podejmowanie uchwa+ w sprawie szkolnego zestawu podr)czników do
klasy pierwszej.

7.

Rada pedagogiczna opiniuje:
a. organizacj) pracy szko+y, w tym tygodniowy rozk+ad zaj)' lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b. projekt planu finansowego szko+y,
c. wnioski dyrektora o przyznanie odznacze., nagród prezydenta,
kuratora i ministra oraz innych wyró-nie.,
d. propozycje
dyrektora w sprawach
przydzia+u
czynno&ci
poszczególnym nauczycielom.

8.

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwa+ rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa+y dyrektor
powiadamia organ prowadz cy szko+) oraz organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny.

9.

Rada pedagogiczna mo-e wyst pi' z wnioskiem o odwo+anie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
Organ uprawniony do odwo+ania jest obowi zany przeprowadzi'
post)powanie wyja&niaj ce i powiadomi' o jego wyniku rad)
pedagogiczn w ci gu 14 dni od otrzymania wniosku.

10.

Uchwa+y rady pedagogicznej s podejmowane zwyk+
g+osów w obecno&ci co najmniej po+owy jej cz+onków.

wi)kszo&ci
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11.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia+alno&ci. Zebrania rady s
protoko+owane.

12.

Cz+onkowie rady s zobowi zani do zachowania tajemnicy s+u-bowej.

13.

Regulamin rady pedagogicznej nie mo-e by' sprzeczny ze statutem
szko+y.
§7

W szkole mo-e dzia+a' Rada Szko+y.
1.

Rada szko+y mo-e zosta' powo+ana na + czny wniosek dwóch spo&ród
nast)puj cych podmiotów:
rady pedagogicznej
rady rodziców (komitet rodzicielski)
samorz du uczniowskiego

W sk+ad rady szko+y wchodzi co najmniej po 2 przedstawicieli spo&ród:
nauczycieli wybranych przez ogó+ nauczycieli w g+osowaniu
jawnym zwyk+ wi)kszo&ci g+osów
rodziców wybranych przez ogó+ rodziców w jawnym
dwustopniowym g+osowaniu /najpierw po 2 przedstawicieli w
klasach, a póCniej spo&ród nich w szkole/
uczniowie wybrani przez ogó+ uczniów spo&ród kandydatów
zg+oszonych z ka-dej klasy w wyborach jawnych, zwyk+
wi)kszo&ci g+osów.
2.

Dyrektor bierze udzia+ w pracach rady z g+osem doradczym.

3.

Kadencja rady szko+y trwa 3 lata i rozpoczyna si) z pocz tkiem roku
szkolnego. Sk+ad rady mo-e by' uzupe+niany w trakcie kadencji tylko w
przypadku rezygnacji którego& z cz+onków z udzia+u w pracach rady.
Wybory do rady odbywaj si) w czerwcu w roku, w którym ko.czy si)
kadencja.

4.

Uchwa+y rady szko+y zapadaj w g+osowaniu zwyk+ wi)kszo&ci g+osów
przy udziale co najmniej jej 2/3 cz+onków.

5.

Do momentu powo+ania rady szko+y jej kompetencje posiada rada
pedagogiczna.
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§8
1.

W szkole mo-e dzia+a' rada rodziców (komitet rodzicielski) stanowi ca
reprezentacj) rodziców uczniów.

2.

W sk+ad zarz du rady rodziców wchodzi po 2 delegatów z wszystkich
klas wybranych przez ogó+ rodziców danej klasy;
a/ wszyscy rodzice uczniów Technikum nr 2 w Zabrzu wchodz w sk+ad
Rady Rodziców dzia+aj cej w Zespole Szkó+ Mechaniczno –
Samochodowych w Zabrzu.

3.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia+alno&ci zgodnie ze
statutem szko+y.

4.

Rada rodziców mo-e wyst)powa' do rady szko+y, rady pedagogicznej
i dyrektora z wnioskami i opiniami dotycz cymi wszystkich spraw szko+y.

5.

W celu wspierania dzia+alno&ci statutowej zespo+u szkó+ rada rodziców
mo-e gromadzi' fundusze z dobrowolnych sk+adek rodziców. Zasady
wydatkowania funduszy okre&la regulamin dzia+alno&ci rady rodziców.

6.

Do kompetencji rady rodziców nale-y:
1. uchwalanie w porozumieniu z rad pedagogiczn :
a. programu wychowawczego szko+y obejmuj cego wszystkie tre&ci
i dzia+ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego &rodowiska, obejmuj cego wszystkie
tre&ci i dzia+ania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców,
2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno&ci
kszta+cenia lub wychowania szko+y,
3. opiniowania projektu planu finansowego sk+adanego przez dyrektora
szko+y.
§9

1.

W szkole dzia+a samorz d uczniowski.

2.

Wszyscy uczniowie Technikum Nr 2 w Zabrzu tworz samorz d
uczniowski dzia+aj cy w Zespole Szkó+ Mechaniczno – Samochodowych
w Zabrzu.
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3.

Zasady wybierania przedstawicieli i dzia+ania samorz du okre&la
regulamin uchwalany przez ogó+ uczniów w g+osowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy samorz du s jedynymi reprezentantami ogó+u
uczniów.

4.

Regulamin samorz du nie mo-e by' sprzeczny ze statutem szko+y.

5.

Samorz d mo-e przedstawia' radzie szko+y, radzie pedagogicznej, radzie
rodziców (komitet rodzicielski) oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szko+y w szczególno&ci dotycz cych realizacji praw
uczniów takich jak:
a.
prawo do zapoznania si) z programem nauczania, z jego tre&ci ,
celem i stawianymi wymaganiami,
b.
prawo do jawnej i umotywowanej oceny post)pów w nauce,
c.
prawo do organizacji -ycia szkolnego umo-liwiaj ce mo-liwo&'
rozwijania i zaspokajania w+asnych zainteresowa.,
d.
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e.
prawo utworzenia szkolnej redakcji radiowej,
f.
prawo wyboru nauczyciela pe+ni cego rol) opiekuna samorz du.
§ 10

Rodzice i nauczyciele wspó+dzia+aj w sprawach wychowania i kszta+cenia
uczniów poprzez:
a.
zaznajamianie rodziców z zamierzeniami dydaktycznymi szko+y
oraz programem wychowawczym,
b.
zapoznanie rodziców z przepisami dotycz cymi oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów,
c.
uzyskiwanie w ka-dym czasie rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego zachowania, post)pów i przyczyn trudno&ci w nauce,
d.
uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kszta+cenia swych dzieci,
e.
wyra-anie i przekazywanie organowi sprawuj cemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy zespo+u szkó+,
f.
organizowanie sta+ych spotka. z rodzicami w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z tym -e
spotkania takie nie powinny by' organizowane rzadziej ni- 2 razy
w semestrze.
§ 11
Sprawy sporne zaistnia+e pomi)dzy organami szko+y mog by' rozwi zywane
na wspólnym posiedzeniu z udzia+em przedstawicieli tych organów.
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ORGANIZACJA TECHNIKUM
§ 12
1.

Terminy rozpoczynania i ko.czenia zaj)' dydaktyczno-wychowawczych,
przerw &wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre&laj przepisy w
sprawie organizacji roku szkolnego.

2.

Szczegó+ow organizacj) nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym okre&la arkusz organizacji szko+y opracowany przez dyrektora,
najpóCniej do 30 kwietnia ka-dego roku, na podstawie planu nauczania
oraz planu finansowego szko+y. Arkusz organizacji zatwierdza organ
prowadz cy szko+) do 30 maja ka-dego roku.

3.

Podstawow jednostk organizacyjn w technikum jest oddzia+ licz cy
nie mniej ni- 20 i nie wi)cej ni- 32 uczniów w nowo otwartych
oddzia+ach.
W wyj tkowych sytuacjach o wi)kszej liczbie uczniów w oddziale
decyduje organ prowadz cy.

4.

Uczniowie w danym roku szkolnym ucz
si) przedmiotów
obowi zkowych i nadobowi zkowych, okre&lonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim dla technikum ramowym planem nauczania.

5.

Sta+e, obowi zkowe i nadobowi zkowe zaj)cia dydaktyczne
i wychowawcze okre&la tygodniowy rozk+ad zaj)' ustalany przez
dyrektora szko+y na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z
uwzgl)dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

6.

Podstawow
form
pracy technikum s
zaj)cia dydaktycznowychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

7.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut a zaj)' praktycznych 55 minut.

8.

Zaj)cia praktyczne odbywaj si) z podzia+em na grupy ze wzgl)du na
specjalne warunki i bezpiecze.stwo pracy ; liczebno&' grupy od 8 – 12
uczniów, w zale-no&ci od dzia+u warsztatu.
Miesi)czne praktyki zawodowe uczniowie odbywaj w zak+adach pracy
na podstawie umowy zawartej pomi)dzy dyrekcj szko+y a pracodawc .

9.

Zaj)cia lekcyjne mog odbywa' si) z podzia+em na grupy:
- j)zyków obcych i informatyki, je-eli oddzia+ liczy powy-ej 24 uczniów,
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- przedmiotów, które zgodnie z programem nauczania wymagaj
'wicze., w tym laboratoryjnych, je-eli oddzia+ liczy powy-ej 30 uczniów,
- wychowania fizycznego, którego zaj)cia powinny by' prowadzone w
grupach od 12 – 26 uczniów (jak równie- podzia+ wynikaj cy ze wzgl)du
na p+e').
W innych zaistnia+ych przypadkach podzia+u na grupy wymagana jest
zgoda organu prowadz cego szko+).
10.

Zaj)cia nadobowi zkowe i ko+a zainteresowa. prowadzi si) w miar)
posiadanych &rodków bud-etowych w grupach nie mniejszych ni- 15
uczniów.

11.

Biblioteka szkolna jest pracowni s+u- c do realizacji potrzeb
i zainteresowa. uczniów, zada. dydaktyczno-wychowawczych,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej w&ród rodziców oraz w miar) mo-liwo&ci wiedzy regionie.
Z biblioteki mog korzysta': uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
zespo+u.
Pomieszczenia biblioteki szkolnej umo-liwiaj :
gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo-yczanie ich poza
bibliotek),
prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego
uczniów.
Godziny pracy biblioteki umo-liwiaj dost)p do jej zbiorów podczas zaj)'
lekcyjnych i po ich zako.czeniu.
Wydatki biblioteki szkolnej obejmuj zakup zbiorów i ich konserwacj).
Wydatki na powy-sze cele pokrywane s z bud-etu szko+y, &rodków rady
rodziców oraz &rodków uzyskanych z dzia+alno&ci gospodarczej szko+y.
Biblioteka szkolna gromadzi ksi -ki, czasopisma i materia+y
audiowizualne.
Zadania nauczyciela bibliotekarza:
udost)pnianie zbiorów,
udzielanie
informacji
bibliotecznych,
katalogowych,
bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie
uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
rozmowy z czytelnikami o ksi -kach,
tworzenie warunków do poszukiwania, porz dkowania
i wykorzystywania informacji z ró-nych Cróde+ oraz efektywnego
pos+ugiwania si) technologi informacyjn ,
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-

organizowanie ró-norodnych dzia+a. rozwijaj cych wra-liwo&'
kulturow i spo+eczn ,
prowadzenie lekcji bibliotecznych,
informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
przygotowywanie 2 razy do roku analiz czytelnictwa w szkole,
prowadzenie ró-nych form wizualnej informacji i promocji ksi -ki,
inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
gromadzenie zbiorów i prowadzenie odpowiedniej ewidencji,
opracowanie biblioteczne zbiorów,
planowanie, sprawozdawczo&', odpowiedzialno&' materialna,
uzgadnianie stanu maj tkowego z ksi)gowo&ci .
§ 13

Dla realizacji celów statutowych szko+a
pomieszczenia, a w szczególno&ci:
a.
sale lekcyjne
b.
pracownie przedmiotowe
c.
bibliotek) wraz z czytelni
d.
warsztaty szkolne
e.
gabinet pedagoga szkolnego
f.
gabinet piel)gniarki szkolnej
g.
sal) gimnastyczn oraz si+owni)
h.
&wietlic) ze sklepikiem szkolnym
i.
archiwum
j.
sal) audiowizualn

posiada

odpowiednie

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY TECHNIKUM
§ 14
1. W technikum zatrudnia si) nauczycieli, pedagoga, pracowników
ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs+ugi;
a/ w szkole mo-e by' zatrudniony szkolny doradca zawodowy.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników okre&laj odr)bne
przepisy.
3. Nauczyciel przed nawi zaniem stosunku pracy, jest obowi zany przedstawi'
dyrektorowi szko+y informacj z Krajowego Rejestru Karnego w celu
potwierdzenia spe+nienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 4
Karty Nauczyciela.
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§ 15
1.

Nauczyciel prowadzi prac) dydaktyczno-wychowawcz i opieku.cz oraz
jest odpowiedzialny za jako&' i wyniki tej pracy i bezpiecze.stwo
powierzonych jego opiece uczniów, dotyczy to równie- pedagoga.

2.

Do zada. nauczycieli i pedagoga nale-y:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

3.

odpowiedzialno&' za -ycie, zdrowie i bezpiecze.stwo uczniów,
przestrzeganie prawid+owego przebiegu procesu dydaktycznego,
dba+o&' o pomoce dydaktyczne oraz sprz)t szkolny,
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno&ci oraz
zainteresowa.,
bezstronno&' i obiektywizm w ocenie uczniów oraz ich
sprawiedliwe traktowanie,
udzielanie pomocy w przezwyci)-aniu niepowodze. szkolnych,
doskonalenie umiej)tno&ci dydaktycznych i podnoszenie wiedzy
merytorycznej,
prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki klasowe, arkusze
ocen, &wiadectwa szkolne i innych czynno&ci administracyjnych
wynikaj cych
z
prawid+owego
procesu
dydaktycznowychowawczego szko+y,
obowi zek uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego
w cz)&ci pisemnej szczególnych ustnej.

Do szczególnych zada. pedagoga nale-y:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
wspó+udzia+
w
opracowywaniu
planu
dydaktycznowychowawczego szko+y,
udzielanie rodzicom porad u+atwiaj cych rozwi zywanie przez nich
trudno&ci w wychowaniu w+asnych dzieci,
rozpoznawanie warunków -ycia i nauki uczniów sprawiaj cych
trudno&ci w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i
opracowywanie wniosków dotycz cych tych problemów,
udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napi)' psychicznych
na tle niepowodze. w szkole,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i
osieroconym oraz uczniom z rodzin maj cych szczególne trudno&ci
materialne,
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g.

4.

organizowanie wewn trzszkolnego systemu doradztwa oraz
organizacj) wspó+dzia+ania szko+y z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi
instytucjami &wiadcz cymi poradnictwo i specyficzn pomoc
uczniom i rodzicom.

Do zada. szkolnego doradcy zawodowego nale-y:
a.
systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na
informacje i pomoc w planowaniu kszta+cenia i kariery zawodowej,
b.
gromadzenie, aktualizacja i udost)pnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych w+a&ciwych dla danego poziomu i kierunku
kszta+cenia,
c.
wskazywanie osobom zainteresowanym ( m+odzie-y, rodzicom,
nauczycielom ) Cróde+ dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie
regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i &wiatowym,
d.
udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych
uczniom i ich rodzicom,
e.
prowadzenie grupowych zaj)' aktywizuj cych, przygotowuj cych
uczniów do &wiadomego planowania kariery i podj)cia roli
zawodowej,
f.
kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców
zawodowych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i
urz)dach pracy, lekarzy itp.
§ 16

1.

W szkole mog zosta' powo+ane zespo+y nauczycieli – wychowawców oraz
zespo+y przedmiotowe (zwane komisjami), takie jak:
- komisja przedmiotów zawodowych
- komisja przedmiotów humanistycznych
- komisja przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i inne .
Komisj kieruje przewodnicz cy powo+any przez dyrektora na okres 1 roku.

2.

Cele i zadania zespo+u przedmiotowego:
a.
organizowanie wspó+pracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów
realizacji programów nauczania, korelowanie tre&ci nauczania
przedmiotów pokrewnych,
b.
wspólne opracowanie szczegó+owych kryteriów oceniania uczniów
oraz sposobu badania wyników nauczania,
c.
udzielanie pomocy nauczycielom odbywaj cym sta- zwi zany
z poszczególnymi etapami awansu zawodowego,
d.
wspó+dzia+anie w organizowaniu pracowni przedmiotowych
i w uzupe+nianiu ich wyposa-enia,
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e.
3.

wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

Nauczyciele ucz cy w jednym oddziale tworz zespó+ klasowy.
Prac zespo+u klasowego kieruje wychowawca klasy. Do podstawowych
zada. nale-y:
a.
ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy,
b.
okresowe analizowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej,
c.
organizowanie pomocy dla uczniów.
§ 17

1.

Dyrektor powierza ka-dy oddzia+ opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli ucz cych w szkole.

2.

Dla zapewnienia ci g+o&ci i skuteczno&ci pracy wychowawczej wskazane
jest, aby nauczyciel – wychowawca opiekowa+ si) danym oddzia+em przez
ca+y okres kszta+cenia w szkole.

3.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami.

4.

Wychowawca realizuje nast)puj ce zadania:
a.
otacza -yczliw , indywidualn opiek ka-dego wychowanka,
b.
organizuje ró-ne formy -ycia zespo+owego rozwijaj ce jednostki
i integruj ce zespó+ uczniowski,
c.
ustala tre&ci i formy zaj)' tematycznych na godzinach do
dyspozycji wychowawcy,
d.
wspó+dzia+a z nauczycielami ucz cymi w jego klasie,
e.
utrzymuje sta+y kontakt z rodzicami uczniów,
f.
wspó+pracuje na bie- co z poradni pedagogiczno-psychologiczn
oraz szkoln s+u-b zdrowia.

5.

Wychowawca spotyka si) z rodzicami na zebraniach klasowych minimum
4 razy oraz indywidualnie w ka-dym czasie w razie potrzeby.

6.

Dopuszcza si) mo-liwo&' wp+ywania przez rodziców i uczniów na zmian)
nauczyciela, któremu dyrektor powierzy+ zadania wychowawcy poprzez
z+o-enie umotywowanego wniosku podpisanego przez przynajmniej
po+ow) ogó+u uczniów lub rodziców danej klasy na pi&mie do dyrektora
szko+y. Dyrektor po zasi)gni)ciu opinii rady pedagogicznej, rady
rodziców i przedstawicieli samorz du szkolnego podejmuje decyzj), od
której nie ma odwo+ania.
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UCZNIOWIE TECHNIKUM
§ 18
1.

Zasady rekrutacji .
a. Kryteria przyj)' kandydatów do technikum ustala dyrektor szko+y
w oparciu o Decyzj) Hl skiego Kuratora O&wiaty.
b. O przyj)cie do klasy pierwszej mog ubiega' si) absolwenci
gimnazjum, którzy w momencie podj)cia nauki w technikum nie
uko.czyli 18 lat.
c. Kandydaci ubiegaj cy si) o przyj)cie do klasy pierwszej technikum
powinni posiada' za&wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza.
zdrowotnych do kszta+cenia w okre&lonym zawodzie.
d. O przyj)ciu do szko+y decyduj kryteria zawarte w regulaminie
uwzgl)dniaj ce:
- wybrane zaj)cia edukacyjne i inne osi gni)cia ucznia wymieniane
w &wiadectwie uko.czenia gimnazjum,
- liczb) punktów mo-liwych do uzyskania za oceny z zaj)'
edukacyjnych i inne osi gni)cia ucznia,
- liczb) punktów mo-liwych do uzyskania za wyniki egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Liczba punktów mo-liwych do uzyskania za wyniki egzaminu
w gimnazjum powinna by' równa liczbie punktów mo-liwych do
uzyskania za oceny z zaj)' edukacyjnych i inne osi gni)cia ucznia.

2.

Prawa i obowi zki uczniów:
- ucze ma prawo do:
a. w+a&ciwie zorganizowanego procesu kszta+cenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umys+owej,
b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj cych
bezpiecze.stwo, ochron) przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej b dC psychicznej oraz ochron) i poszanowanie jego
godno&ci,
c. -yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
d. swobody wyra-ania my&li, przekona. w szczególno&ci dotycz cych
-ycia szko+y, a tak-e &wiatopogl dowych i religijnych – je-eli nie
narusza tym dobra innych osób,
e. rozwijania zainteresowa., zdolno&ci i talentów,
f. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli post)pów w nauce,
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g. pomocy w przypadku trudno&ci w nauce,
h. korzystania
z
po&rednictwa
psychologiczno-pedagogicznego
i zawodowego,
i. korzystania z pomieszcze. szkolnych, sprz)tu, &rodków
dydaktycznych, ksi)gozbioru biblioteki podczas zaj)' pozalekcyjnych,
j. wp+ywania na -ycie szko+y przez dzia+alno&' samorz dow oraz
zrzeszenia si) w organizacjach dzia+aj cych w szkole,
k. w czasie wolnym od zaj)' szkolnych dla uczniów mog by'
organizowane obozy i inne formy wypoczynku.
- ucze ma obowi zek:
a.
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj)ciach lekcyjnych
i w -yciu szko+y,
b.
przestrzegania zasad kultury wspó+-ycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szko+y,
c.
odpowiedzialno&ci za w+asne -ycie, zdrowie i higien),
d.
dba+o&ci o wspólne dobro, +ad i porz dek w szkole,
e.
przestrzega' ustale. w+adz szkolnych,
f.
przygotowywa' si) do zaj)' edukacyjnych,
g.
przedstawi' pisemne usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie w
przypadku m+odocianych pracowników) w pierwszym dniu
obecno&ci na zaj)ciach edukacyjnych,
h.
dbania o schludny wygl d,
i.
przyj&cia od&wi)tnie ubranym w dniach wa-nych dla szko+y
(rozpocz)cie i zako.czenie roku szkolnego, obchodzone rocznice
pa.stwowe, itp.) tzn. w bia+ej bluzce / koszuli i ciemnej spódnicy /
spodniach,
j.
wy+ cza' telefon komórkowy i inne urz dzenia elektroniczne
podczas trwania zaj)' edukacyjnych,
k.
w+a&ciwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników
szko+y oraz pozosta+ych uczniów,
l.
w+a&ciwego zachowania si) podczas zaj)' edukacyjnych,
m. je-eli nie ucz)szcza na zaj)cia z religii ma obowi zek przebywa'
w bibliotece szkolnej.
§ 19
1.

Ka-dy ucze. mo-e by' nagradzany za:
a. szczególne osi gni)cia w nauce i wzorow frekwencj),
b. zaj)cie czo+owych miejsc w organizowanych na terenie szko+y
olimpiadach, konkursach i zawodach,
c. udzia+ w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu
pozaszkolnym,
d. aktywne uczestnictwo w -yciu szko+y.

19

2.

Do udzielania nagród uprawnieni s :
a. dyrektor
b. rada pedagogiczna i inne organy zespo+u.

3.

Rodzaje nagród:
a.
b.
c.
d.
e.

pochwa+a ustna lub pisemna na forum klasy – wychowawca, nauczyciel,
pochwa+a ustna lub pisemna na forum szko+y – dyrektor,
list pochwalny do rodziców – dyrektor,
nagroda rzeczowa – dyrektor, rada pedagogiczna,
nominowanie ucznia do nagród, stypendiów miejskich, wojewódzkich
i ogólnokrajowych .

4.

Wobec ka-dego ucznia mog by' zastosowane kary porz dkowe.

5.

Kary mo-e wymierza': dyrektor po zasi)gni)ciu opinii rady pedagogicznej.

6.

Rodzaje kar:
a.
b.
c.
d.
e.

upomnienie ustne – udziela nauczyciel,
nagana ustna – udziela wychowawca,
nagana pisemna – udziela dyrektor szko+y,
przeniesienie do innej klasy – dokonuje dyrektor szko+y,
skre&lenie z listy uczniów – dokonuje dyrektor szko+y na podstawie
uchwa+y rady pedagogicznej, po zasi)gni)ciu opinii samorz du
uczniowskiego, za:
- wysok i nieusprawiedliwion absencj) na zaj)ciach lekcyjnych oraz
zaj)ciach praktycznych u pracodawców (dotyczy m+odocianych
pracowników), w Centrum Kszta+cenia Praktycznego i Ustawicznego
oraz zaj)ciach organizowanych przez szko+), uniemo-liwiaj c
ustalenie &ródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych,
- post)powanie niezgodne z dobrem spo+eczno&ci szkolnej tj. szczególne
naruszenie godno&ci osobistej innego cz+owieka, niszczenie mienia,
kradzie-,
- nara-enie na niebezpiecze.stwo siebie i innych osób poprzez
stworzenie zagro-enia zdrowia i -ycia.
f. wszcz)cie post)powania egzekucyjnego w stosunku do ucznia, który
w okresie jednego miesi ca ma nieusprawiedliwion nieobecno&' co
najmniej w 50 % zaj)' dydaktycznych.
7.

O przyznaniu nagrody lub wyznaczeniu kary wobec ucznia szko+a ma
obowi zek poinformowania rodziców.
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8.

Wymierzona kara powinna by' wspó+mierna do przewinienia.

9.

Ka-dorazowe wymierzenie kary jest równoznaczne z obni-eniem oceny
zachowania poprzez dodanie punktów ujemnych wg. regulaminu WSO.

10.

Od wymierzonej kary ka-dy ucze. ma prawo do odwo+ania si) do
wychowawcy klasy lub dyrektora, jak równie- do organu sprawuj cego
nadzór pedagogiczny.
§ 20

1.

W technikum obowi zuje jednolity dla ca+ego zespo+u Wewn trzszkolny
System Oceniania.

WEWNKTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SPIS TRE:CI
I.

Za+o-enia.

II.

Cele wewn trzszkolnego systemu oceniania.

III.

Szczegó+owe zasady oceniania wewn trzszkolnego.
A. Zasady informowania uczniów i rodziców o wynikach
w nauce i zachowaniu
B. Kontrakt
C. Zasady zwalniania uczniów z zaj)' edukacyjnych
D. Zasady klasyfikowania uczniów
E. Skala ocen i kryteria oceniania.

IV.

Zasady ustalania ocen zachowania, kryteria oceny zachowania.

V.

Tryb i forma przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

VI.

Tryb odwo+ania si) od ustalonych przez nauczyciela ocen i forma
sprawdzania zasadno&ci odwo+ania.

VII.

Tryb i warunki poprawiania rocznych ocen niedostatecznych.

VIII. Warunki i tryb uzyskania wy-szych ni- przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych.
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I. ZA OMENIA
§ 21
1. Wewn trzszkolny System Oceniania dotyczy ustalenia poziomu i post)pów
edukacyjnych ucznia, metod motywowania do jego samokszta+cenia
i planowania w+asnego rozwoju.
2. Ustalenie wymaga. edukacyjnych i kryteriów oceny.
3. Okre&lenie sposobu informowania ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o bie- cych wynikach w nauce i zachowaniu oraz mo-liwo&ci
poprawy.
4. Okre&lenie kryteriów i trybu ustalania oceny &ródrocznej lub rocznej z zaj)'
edukacyjnych i zachowania.
5. Ustalenie terminu i formy informowania ucznia o przewidywanych dla niego
ocenach klasyfikacyjnych z zaj)' edukacyjnych i zachowania.
6. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wy-szych ni- przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj)' edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Okre&lenie terminu klasyfikacji &ródrocznej.
8. Okre&lenie trybu i formy egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
9. Ustalenie &ródrocznych i ko.cowych ocen klasyfikacyjnych z
edukacyjnych i zachowania.

zaj)'

II. CELE WEWNKTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.
§ 22
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osi gni)' edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o post)pach w tym zakresie.
2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszych post)pów w nauce i zachowaniu.
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4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
post)pach, trudno&ciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia.
5. Umo-liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
III. SZCZEGÓ OWE ZASADY OCENIANIA
WEWNKTRZSZKOLNEGO.
A. Zasady informowania uczniów i rodziców o wynikach w nauce
i zachowaniu.
§ 23
1. Nauczyciele na pocz tku ka-dego roku szkolnego informuj uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezb)dnych do uzyskania poszczególnych
&ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych
i dodatkowych zaj)' edukacyjnych, wynikaj cych z realizowanego przez
siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osi gni)' edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wy-szej ni- przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowi zkowych i dodatkowych zaj)' edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na pocz tku ka-dego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wy-szej ni- przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
§ 24
1. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucze. otrzymuje do wgl du
na lekcji po&wi)conej ich omówieniu nie póCniej ni- dwa tygodnie po
sprawdzianie.
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3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace
kontrolne s udost)pniane do wgl du.
4. Nauczyciel ma obowi zek przechowa' prace pisemne uczniów do ko.ca roku
szkolnego.
5. Na pro&b) ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
s+ownie uzasadnia uzyskan ocen) bie- c i klasyfikacyjn .
§ 25
1. Nauczyciel jest zobowi zany na podstawie pisemnej opinii publicznej
(niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej
(niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosowa' wymagania edukacyjne w
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudno&ci w uczeniu si), uniemo-liwiaj ce sprostanie tym
wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególno&ci
bierze pod uwag) wysi+ek wk+adany przez ucznia w wywi zywanie si) z
obowi zków wynikaj cych ze specyfiki zaj)'.
B. Kontrakt.
§ 26
1. Nauczyciel na pocz tku roku szkolnego ustala z uczniami kontrakt, który
zawiera:
1) wymagania edukacyjne niezb)dne do uzyskania poszczególnych
&ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z danego przedmiotu,
2) sposoby sprawdzania osi gni)' edukacyjnych ucznia,
3) terminy przeprowadzania pisemnych prac klasowych i sprawdzianów,
2. Poziom i post)py edukacyjne ucznia mog by' sprawdzane poprzez:
1) wypowiedzi ustne,
2) prace klasowe, sprawdziany obejmuj ce wi)ksz parti) materia+u,
3) pisemne zadania krótkiej wypowiedzi nie wymagaj ce ustalenia terminu,
4) zadania domowe,
5) referaty,
6) prace projektowe, rysunki techniczne,
7) 'wiczenia na zaj)ciach laboratoryjnych lub pracowni technicznej,
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8) sprawozdania z przeprowadzanych 'wicze. wykonywanych na zaj)ciach
laboratoryjnych lub pracowni technicznej,
9) wykonane zadania na zaj)ciach praktycznych,
10) aktywno&' na lekcji.
3. Nauczyciel obowi zany jest stosowa' ró-ne formy sprawdzania osi gni)'
edukacyjnych uczniów spo&ród wymienionych w ust.2.
4. Nauczyciel przygotowuj c kontrakt ustala ilo&' form sprawdzania osi gni)'
edukacyjnych ucznia odpowiednio do liczby godzin lekcyjnych w tygodniu z
danego przedmiotu.
5. Nauczyciele obowi zani s do rytmicznego oceniania osi gni)' edukacyjnych
uczniów.
6. Odpowiedzi ustne wymagaj uzasadnienia zgodnie z wymaganiami
edukacyjnymi na poszczególne oceny.
7. Ucze. nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej z przyczyn
usprawiedliwionych ma prawo do napisania tej pracy w terminie dodatkowym,
ale nie póCniej ni- dwa tygodnie od powrotu na zaj)cia.
8. W ci gu tygodnia mo-e odby' si) 5 prac pisemnych, nie wi)cej jednak ni- 1
dziennie.
9. Nauczyciel oceniaj cy aktywno&' ucznia na lekcji powinien uwzgl)dni' jego
zaanga-owanie i rzeczywisty wk+ad w wykonywan prac) podczas zaj)'.
10. Ucze., który z przyczyn nieusprawiedliwionych jest nieobecny na
ustalonych w kontrakcie formach sprawdzania osi gni)' edukacyjnych
otrzymuje w dzienniku lekcyjnym zapis - N.
11. W dokumentacji szkolnej formy sprawdzania osi gni)' edukacyjnych
oznacza si) nast)puj cymi symbolami:
Forma oceniania
aktywno&'
udzia+ w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, prace na ocen) celuj c
czytanie ze zrozumieniem
technika czytania
'wiczenia
dyktando
kartkówka

Symbol
A
C
Cz
Czyt
Iw
D
K
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nieobecny
nieprzygotowanie do lekcji
odpowiedC
projekt
praca na lekcji
post)py w nauce
poprawa I semestru
praca klasowa
prezentacja
referat
recytacja
rysunek
sprawdzian
testy
wypracowanie
zielnik
zadanie domowe
zeszyt
zawody
ucze., który nie przyst pi do odpowiedniej
formy oceniania
suma punktów

N
Np
O
Pj
Pl
Po
Popr
Pk
Pr
R
Rec
Rys
S
T
W
Z
Zd
Ze
Zw
P

12. Ucze. ma prawo zg+osi' nieprzygotowanie do zaj)' bez podania przyczyny
zgodnie z nast)puj cymi zasadami:
1) nieprzygotowanie musi by' zg+oszone przed rozpocz)ciem lekcji,
2) nieprzygotowanie w danym dniu z danego przedmiotu obejmuje wszystkie
formy sprawdzania osi gni)' edukacyjnych ucznia,
3) nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z obowi zku czynnego uczestnictwa w
zaj)ciach; brak wiadomo&ci wynikaj cych z nieprzygotowania ucze. ma
obowi zek uzupe+ni' - na nast)pne zaj)cia (dotyczy to tak-e zadania
domowego).
13. Ucze. nie przygotowany do lekcji ma obowi zek nadrobi' do nast)pnych
zaj)' zaleg+o&ci wynikaj ce z nieprzygotowania.
14. Ucze. nie mo-e zg+osi' nieprzygotowania:
1) do tych form sprawdzania osi gni)' edukacyjnych, których terminy zosta+y
ustalone w kontrakcie i wcze&niej zapowiedziane,
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2) gdy ucze. zobowi za+ si) do indywidualnego przygotowania wybranej
formy prezentacji na lekcji.
15. W przypadku d+ugotrwa+ej, usprawiedliwionej nieobecno&ci (powy-ej
dwóch tygodni) ucze. ma prawo wykorzysta' pierwszy tydzie. ucz)szczania
do szko+y na nadrobienie zaleg+o&ci. W pierwszym dniu obecno&ci ma prawo
by' nieprzygotowany na ka-d lekcj).
16. Ucze. nie mo-e korzysta' z niedozwolonych pomocy w trakcie wypowiedzi
ustnej lub pisemnej. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu uczniowi
zapisuje si) w dzienniku symbol -.
C. Zasady zwalniania ucznia z zajEQ.
§ 27
1. Dyrektor szko+y zwalnia ucznia z zaj)' z wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii
o ograniczonych mo-liwo&ciach uczestniczenia ucznia w tych zaj)ciach,
wydanej przez lekarza, oraz na czas okre&lony w tej opinii.
2. W przypadkach zwolnienia ucznia z zaj)' wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si) „zwolniony”.
3. Dyrektor szko+y, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej,
zwalnia ucznia z wad s+uchu lub z g+)bok dysleksj rozwojow z nauki
drugiego j)zyka obcego. Zwolnienie mo-e dotyczy' cz)&ci lub ca+ego okresu
kszta+cenia.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j)zyka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
si) „zwolniony”.
5. Dyrektor szko+y prowadz cej kszta+cenie zawodowe w zawodzie, dla którego
podstawa programowa kszta+cenia przewiduje nauk) jazdy pojazdem
silnikowym, zwalnia z realizacji tych zaj)' ucznia, który przed+o-y prawo
jazdy odpowiedniej kategorii.
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6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje si) "zwolniony", a tak-e numer
i kategori) posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz dat) wydania
uprawnienia.
D. Zasady klasyfikowania ucznia.
§ 28
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy, które obejmuj nast)puj ce
miesi ce:
okres I : wrzesie. – stycze.;
okres II : stycze. - czerwiec
Termin zako.czenia I okresu i rozpocz)cia II okresu ustalany jest zgodnie
z organizacj roku szkolnego.
2. Klasyfikacja &ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni)'
edukacyjnych ucznia z zaj)' edukacyjnych, okre&lonych w szkolnym planie
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu &ródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zaj)' edukacyjnych i &ródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Klasyfikacj) &ródroczn uczniów przeprowadza si) w styczniu.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi gni)' edukacyjnych ucznia
z zaj)' edukacyjnych, okre&lonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zaj)' edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skal,
o których mowa w § 31 ust. 2 i § 35 ust. 1.
5. Na tydzie. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj)cia edukacyjne oraz
wychowawca klasy s obowi zani poinformowa' ucznia o przewidywanych
dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj)' edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
6. Na tydzie. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej wychowawcy klas s obowi zani poinformowa' rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zaj)' edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
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§ 29
1. Hródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj)'
edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadz cy poszczególne obowi zkowe
zaj)cia edukacyjne, a &ródroczn i roczn ocen) klasyfikacyjn zachowania wychowawca klasy po zasi)gni)ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj)' edukacyjnych nie ma
wp+ywu na promocj) do klasy programowo wy-szej ani na uko.czenie szko+y.
3. Hródroczn i roczn ocen) klasyfikacyjn z zaj)' praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w
indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki
zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych
lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
2) w pozosta+ych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki
zawodu.
E. Skala ocen i kryteria oceniania.
§ 30
1. W szkole przyj)to jednakowy dla wszystkich nauczanych przedmiotów
system punktowy oceniania w skali od 1 – 100, a na ocen) celuj c powy-ej
100.
2. Ustalone punkty s przeliczane na oceny klasyfikacyjne za I i II okres wed+ug
tabeli:
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilo=Q punktów
1 – 30
31 – 46
47 – 63
64 – 80
81 – 100
Powy-ej 100

Ocena
Niedostateczny
Dopuszczaj cy
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celuj cy
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3. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej bierze si) pod uwag) sum)
punktów uzyskanych w I i II okresie nauki przeliczonej na oceny klasyfikacyjne
wg skali zamieszczonej w poni-szej tabeli, przy czym warunkiem koniecznym
do uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie przez ucznia minimum
31 punktów w II okresie nauki:
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilo=Q punktów
1 – 61
62 – 93
94 – 127
128 – 161
162 – 200
Powy-ej 200

Ocena
Niedostateczny
Dopuszczaj cy
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celuj cy

4. Ucze., który w wyniku klasyfikacji za I okres uzyska+ z zachowania ocen)
bardzo dobr i wzorow otrzymuje premi) punktow :
- bardzo dobry – 10
- wzorowy - 20.
Premie uzyskane za I okres s dodane do punktów II okresu.
5. Ucze., który w I okresie otrzyma+ ocen) niedostateczn ma prawo przyst pi'
do egzaminu sprawdzaj cego, najpóCniej do ko.ca marca danego roku
szkolnego i uzyska' punkty w wysoko&ci 1-100. Ilo&' punktów otrzymanych w
wyniku egzaminu brana jest pod uwag) przy wystawianiu oceny rocznej i nie
sumuje si) z punktami uzyskanymi w trakcie I okresu. W przypadku, gdy liczba
punktów otrzymanych w wyniku egzaminu jest ni-sza od liczby punktów
uzyskanych w trakcie I okresu przy klasyfikacji rocznej uwzgl)dniamy wy-sz
ilo&' zdobytych punktów.
§ 31
1. Hródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj)' edukacyjnych ustala si) w
stopniach wed+ug nast)puj cej skali:
1) stopie. celuj cy 6;
2) stopie. bardzo dobry 5;
3) stopie. dobry 4;
4) stopie. dostateczny 3;
5) stopie. dopuszczaj cy 2;
6) stopie. niedostateczny 1.
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2. Je-eli w wyniku klasyfikacji &ródrocznej stwierdzono, -e poziom osi gni)'
edukacyjnych ucznia uniemo-liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wy-szej, szko+a, w miar) mo-liwo&ci, stwarza uczniowi szans)
uzupe+nienia braków w formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu.
§ 32
1. Ustala si) nast)puj ce wymagania na poszczególne stopnie szkolne:
1) Ocen) niedostateczn; otrzymuje ucze., który nie spe+nia wymaga.
koniecznych w stosunku do programu nauczania w danej klasie oraz nie jest w
stanie rozwi za' (wykona') zada. o niewielkim stopniu trudno&ci, a braki w
opanowaniu materia+u programowego uniemo-liwiaj uzyskanie przez ucznia
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.
2) Wymaganie konieczne ustalone s na poziomie umo-liwiaj cym uczniowi
kontynuacj) bez zak+óce. danego szczebla nauczania. Stanowi one g+ówny
zakres wiedzy wymaganej na poziom podstawowy, ale go nie wyczerpuj .
Zakres opanowanych umiej)tno&ci i wiadomo&ci umo-liwia w przysz+o&ci
poznawanie tre&ci podstawowych i wy-szych oraz stosuj wiadomo&ci w
prostych sytuacjach. Ucze., który spe+nia wymagania konieczne otrzymuje
ocen) dopuszczaj;c;.
3) Wymagania podstawowe obejmuj wiadomo&ci i umiej)tno&ci stosunkowo
+atwe do opanowania, pewne naukowo, u-yteczne w -yciu codziennym i
absolutnie konieczne dla kontynuowania dalszej nauki. Ucze., który spe+nia
wymagania podstawowe otrzymuje cen) dostateczn;.
4) Wymagania rozszerzone obejmuj wiadomo&ci i umiej)tno&ci trudne do
opanowania przez uczniów, nie s niezb)dne dla kontynuowania dalszej
nauki, stanowi pog+)bienie i rozszerzenie wymaga. podstawowych. Ucze.,
który spe+nia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone otrzymuje
ocen) dobr;.
5) Wymagania dope+niaj ce uwzgl)dniaj pe+ny zakres wiadomo&ci i
umiej)tno&ci okre&lony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
sprawne pos+ugiwanie si) zdobytymi wiadomo&ciami w samodzielnym
rozwi zywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w nowych
sytuacjach. Ucze., który spe+nia wymagania konieczne, podstawowe,
rozszerzone i dope+niaj ce otrzymuje ocen) bardzo dobr;.
6) Ucze., który spe+nia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i
dope+niaj ce, posiad+ wiedz) i umiej)tno&ci znacznie wykraczaj ce poza
program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
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w+asne uzdolnienia, biegle pos+uguje si) zdobytymi wiadomo&ciami w
rozwi zywaniu problemów w sytuacjach nietypowych, rozwi zuje tak-e
zadania wykraczaj ce poza program danej klasy, osi ga sukcesy w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje si)
do fina+ów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym otrzymuje
ocen) celuj;c;.
§ 33
1. Ucze. otrzymuje promocj) do klasy programowo wy-szej, je-eli ze
wszystkich obowi zkowych zaj)' edukacyjnych, okre&lonych w szkolnym
planie nauczania, uzyska+ roczne oceny klasyfikacyjne wy-sze od oceny
niedostatecznej, z zastrze-eniem § 35 ust. 5 i 6.
2. Ucze., który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska+ z obowi zkowych zaj)'
edukacyjnych &redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr
ocen) zachowania, otrzymuje promocj) do klasy programowo wy-szej z
wyró-nieniem.
3. Uczniowi, który ucz)szcza+ na dodatkowe zaj)cia edukacyjne lub religi) albo
etyk), do &redniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza si) tak-e roczne oceny
uzyskane z tych zaj)'.
4. Laureaci
i
finali&ci
olimpiad
przedmiotowych
w
szko+ach
ponadgimnazjalnych otrzymuj z danych zaj)' edukacyjnych celuj c roczn
ocen) klasyfikacyjn . Ucze., który tytu+ laureata konkursu przedmiotowego o
zasi)gu wojewódzkim b dC laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
uzyska+ po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj)'
edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj)' edukacyjnych celuj c ko.cow ocen)
klasyfikacyjn .
5. Ucze., który nie spe+ni+ warunków okre&lonych w ust. 1, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wy-szej i powtarza klas) o ile istnieje taka
mo-liwo&'.
§ 34
1. Ucze. ko.czy szko+), je-eli w wyniku klasyfikacji ko.cowej, na któr
sk+adaj si) roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj)'
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwy-szej i roczne oceny
klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj)' edukacyjnych, których realizacja
zako.czy+a si) w klasach programowo ni-szych w szkole danego typu, z
uwzgl)dnieniem § 33 ust. 4, uzyska+ oceny klasyfikacyjne z zaj)'
edukacyjnych wy-sze od oceny niedostatecznej, z zastrze-eniem § 35ust. 5 i 6.
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2. Ucze. ko.czy szko+) z wyró-nieniem, je-eli w wyniku klasyfikacji ko.cowej,
o której mowa w ust. 1 uzyska+ z obowi zkowych zaj)' edukacyjnych &redni
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen) zachowania.
IV. ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA, KRYTERIA OCENY
ZACHOWANIA
§ 35
1. Hródroczn i roczn
nast)puj cej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

ocen) klasyfikacyjn

zachowania ustala si) wed+ug

2. Oceny klasyfikacyjne z zaj)' edukacyjnych nie maj
klasyfikacyjn zachowania.

wp+ywu na ocen)

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale-y uwzgl)dni' wp+yw
stwierdzonych zaburze. lub odchyle. na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kszta+cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp+ywu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zaj)' edukacyjnych;
2) promocj) do klasy programowo wy-szej lub uko.czenie szko+y.
5. Rada pedagogiczna mo-e podj ' uchwa+) o niepromowaniu do klasy
programowo wy-szej lub nieuko.czeniu szko+y przez ucznia, któremu w danej
szkole po raz drugi z rz)du ustalono nagann roczn ocen) klasyfikacyjn
zachowania.
6. Ucze., któremu po raz trzeci z rz)du ustalono nagann roczn ocen)
klasyfikacyjn zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wy-szej, a ucze. klasy programowo najwy-szej nie ko.czy szko+y.
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7. Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie uzyskanych
przez ucznia punktów wg kryteriów okre&lonych w ust. 8, 9, 10 i 11.
8. Ka-dy ucze. otrzymuje na pocz tku ka-dego semestru 100 punktów.
9. W ci gu semestru ucze. mo-e uzyska' punkty pozytywne za:
1) wywi zywanie si) z obowi zków ucznia :
- punktualno&' +5 pkt.;
- 100% frekwencj) +15 pkt.;
- brak godzin nieusprawiedliwionych +5 pkt.;
- ocena zachowania na zaj)ciach praktycznych: wzorowa+15 pkt., bardzo
dobra +10 pkt., dobra +5 pkt.;
- pe+nienie funkcji w klasie +(1÷15) pkt.;
- pe+nienie funkcji w szkole +(1÷20) pkt.;
2) post)powanie zgodne z dobrem spo+eczno&ci szkolnej:
a) pomoc kolegom w nauce +(1÷10) pkt.;
b) dba+o&' o mienie szkolne +(1÷10) pkt.;
3) dba+o&' o honor i tradycje szkolne;
a) udzia+ i zach)canie do uczestnictwa w imprezach klasowych, szkolnych i
pozaszkolnych +(1÷10) pkt.;
b) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych +(1÷10) pkt.;
c) udzia+ w akcjach zwi zanych z promocj szko+y +(1÷10) pkt.;
d) udzia+ w zawodach i imprezach sportowych +(10÷20) pkt.;
e) udzia+ w konkursach i olimpiadach przedmiotowych +(10÷20) pkt.;
f) wykonywanie gazetek, pomocy dydaktycznych w klasie, szkole +(5÷10)
pkt.;
4) dbanie o pi)kno mowy ojczystej, pos+ugiwanie si) poprawn polszczyzn ,
nie u-ywanie wulgarnych obraCliwych s+ów +(5÷10) pkt.;
5) dba+o&' o bezpiecze.stwo i zdrowie w+asne oraz innych osób, propagowanie
zdrowego i bezpiecznego stylu -ycia +(5÷10) pkt.;
6) godne, kulturalne zachowanie si) w szkole i poza ni , brak pisemnych i
ustnych uwag o niew+a&ciwym zachowaniu w szkole i poza ni +10 pkt.;
7) okazywanie nale-ytego szacunku nauczycielom, kolegom, pracownikom
szko+y i innym osobom +(5÷15) pkt.;
8) poszanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów +(5÷10) pkt.;
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10. Wychowawca mo-e przyzna' uczniowi pozytywne punkty za pozytywn
postaw) uczniowsk +10 pkt.
11. W ci gu semestru ucze. mo-e straci' punkty czyli uzyska' punkty
negatywne za:
1) niewywi zywanie si) z obowi zków ucznia tzn. za:
a) spóCnienia – (5÷10) pkt.;
b) godziny nieusprawiedliwione wg tabeli:
klasy
technikum

ilo=Q godzin
do 20 godz.
od 21 – 50 godz.
od 51 – 90 godz.
od 91 – wzwy-

punkty
0
10
20
35

c) ocen) zachowania na zaj)ciach praktycznych: nieodpowiednie -10 pkt.,
naganne -15 pkt.,
d) notoryczne ucieczki z lekcji – (2÷20) pkt.;
2) post)powanie niezgodne z dobrem spo+eczno&ci szkolnej:
a) naruszenie godno&ci osobistej innego cz+owieka – (10÷20) pkt.;
b) niszczenie mienia – (10÷30) pkt.;
c) kradzie- – (10÷20) pkt.;
d) u-ywanie i korzystanie na lekcjach z telefonów komórkowych –
(5÷20) pkt.;
e) bójki – (5÷20) pkt.;
f) zanieczyszczanie terenu szko+y– (5÷10) pkt.;
3) niedbanie o honor i tradycje szko+y:
a) nieodpowiednie zachowanie na wycieczkach szkolnych – (5÷20) pkt.;
b) odmow) pomocy przy organizowaniu imprez szkolnych – (5÷20) pkt.;
4) niedbanie o pi)kno mowy ojczystej:
a) wulgarne s+ownictwo – (10÷20) pkt.;
b) pisanie niecenzuralnych tekstów – (1÷10) pkt.;
5) niedbanie o bezpiecze.stwo i zdrowie w+asne oraz osób innych:
a) palenie papierosów – (1÷10) pkt.;
b) picie alkoholu – (20÷50) pkt.;
c) za-ywanie &rodków odurzaj cych i nak+anianie do tego innych kolegów –
(20÷50) pkt.;
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d) rozprowadzanie &rodków odurzaj cych -50 pkt.;
e) posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (np. no-y spr)-ynowych,
kastetów, gazu, itp.) –20÷50 pkt.;
f) wy+udzanie– (10÷30) pkt.;
g) brawurow , niebezpieczn jazd) samochodem lub motocyklem na terenie
przyleg+ym do szko+y oraz inne zachowanie zagra-aj ce bezpiecze.stwu –
(5÷20) pkt.;
6) niegodne, niekulturalne zachowanie si) w szkole i poza ni :
a) pisemne i ustne uwagi o niew+a&ciwym zachowaniu w szkole i poza ni –
(5÷30) pkt.;
b) udokumentowane niew+a&ciwe zachowanie poza szko+ – (5÷20) pkt.;
7) nieokazywanie szacunku innym osobom:
a) braku szacunku dla nauczycieli, kolegów lub innych pracowników szko+y
– (5÷15) pkt,;
b) aroganckie, wulgarne odezwanie si) do nauczyciela – (5÷15) pkt.;
c) niewykonanie polecenia dyrektora szko+y – (10÷20) pkt.;
8) otrzymanie kary porz dkowej:
a) upomnienia ustnego – 5pkt.;
b) nagany ustnej – (10÷30) pkt.;
c) nagany pisemnej – 50 pkt.;
12. Ustala si) nast)puj ce przeliczenie sumy punktów na &ródroczne i roczne
oceny zachowania:
1) ocen) wzorow otrzymuje ucze., który uzyska+ powy-ej 160 punktów,
2) ocen) bardzo dobr otrzymuje ucze., który uzyska+ od 131 do 159 punktów,
3) ocen) dobr otrzymuje ucze., który uzyska+ od 100 do 130 punktów,
4) ocen) poprawn otrzymuje ucze., który uzyska+ od 75 do 99 punktów,
5) ocen) nieodpowiedni otrzymuje ucze., który uzyska+ od 60 do 74 punktów,
6) ocen) nagann otrzymuje ucze., który uzyska+ poni-ej 60 punktów.
V. TRYB I FORMA
KLASYFIKACYJNYCH

PRZEPROWADZANIA

EGZAMINÓW

§ 36
1. Ucze. mo-e nie by' klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zaj)'
edukacyjnych, je-eli brak jest podstaw do ustalenia &ródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno&ci ucznia na zaj)ciach
edukacyjnych przekraczaj cej po+ow) czasu przeznaczonego na te zaj)cia
w szkolnym planie nauczania.

36

2. Ucze. nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno&ci mo-e
zdawa' egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecno&ci lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna mo-e wyrazi' zgod) na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie- ucze.:
1) realizuj cy, na podstawie odr)bnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spe+niaj cy obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szko+ .
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, nie obejmuje obowi zkowych zaj)' edukacyjnych z wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zaj)' edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdaj cemu egzamin klasyfikacyjny
nie ustala si) oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si) w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form) zada. praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si) z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1
przeprowadza nauczyciel danych zaj)' edukacyjnych w obecno&ci wskazanego
przez dyrektora szko+y, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj)'
edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
przeprowadza komisja powo+ana przez dyrektora szko+y, który zezwoli+ na
spe+nianie przez ucznia odpowiednio obowi zku szkolnego lub obowi zku
nauki poza szko+ . W sk+ad komisji wchodz :
1) dyrektor szko+y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciele zaj)' edukacyjnych okre&lonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
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12. Przewodnicz cy komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczb) zaj)' edukacyjnych,
z których ucze. mo-e zdawa' egzaminy w ci gu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by' obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si) protokó+
zawieraj cy w szczególno&ci:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2 - sk+ad komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania ('wiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protoko+u do+ cza si) pisemne prace ucznia i zwi)z+ informacj) o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokó+ stanowi za+ cznik do arkusza ocen ucznia.
15. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zaj)' praktycznych z powodu
usprawiedliwionej nieobecno&ci szko+a organizuje zaj)cia umo-liwiaj ce
uzupe+nienie programu nauczania i ustalenie &ródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj)' praktycznych.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zaj)' edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
si) "nieklasyfikowany".
§ 37
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zaj)' edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrze-eniem ust.2.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj)'
edukacyjnych mo-e by' zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrze-eniem § 38 ust. 1 i § 39 ust. 1.
3. Ustalona przez wychowawc) klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrze-eniem § 38.
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VI. TRYB ODWO ANIA
SIS
OD USTALONYCH
PRZEZ
NAUCZYCIELA OCEN I FORMA SPRAWDZANIA ZASADNO:CI
ODWO ANIA.
§ 38
1. Ucze. lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zg+osi' zastrze-enia do
dyrektora szko+y, je-eli uznaj , -e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj)'
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta+a ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrze-enia mog by' zg+oszone w terminie do 7 dni po zako.czeniu zaj)'
dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, -e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj)'
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta+a ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
powo+uje komisj), która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj)' edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomo&ci i umiej)tno&ci ucznia, w formie
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn ocen) klasyfikacyjn z danych zaj)'
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczn
ocen) klasyfikacyjn zachowania w drodze g+osowania zwyk+
wi)kszo&ci g+osów; w przypadku równej liczby g+osów decyduje g+os
przewodnicz cego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia si) z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W sk+ad komisji wchodz :
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj)' edukacyjnych:
a) dyrektor szko+y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj)cia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szko+y tego samego typu,
prowadz cy takie same zaj)cia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szko+y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodnicz cy komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany prze dyrektora szko+y nauczyciel prowadz cy zaj)cia
edukacyjne w danej klasie,
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d)
e)
f)
g)

pedagog,
psycholog,
przedstawiciel samorz du uczniowskiego,
przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b, mo-e by' zwolniony
z udzia+u w pracach komisji na w+asn pro&b) lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko+y powo+uje
innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj)cia edukacyjne, z tym -e
powo+anie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast)puje w
porozumieniu z dyrektorem tej szko+y.
6. Ustalona przez komisj) roczna ocena klasyfikacyjna z zaj)' edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo-e by' ni-sza od ustalonej
wcze&niej oceny. Ocena ustalona przez komisj) jest ostateczna, z wyj tkiem
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj)' edukacyjnych, która
mo-e by' zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporz dza si) protokó+ zawieraj cy w szczególno&ci:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj)' edukacyjnych:
a) sk+ad komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania /pytania/ sprawdzaj ce,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalon ocen);
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) sk+ad komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik g+osowania,
d) ustalon ocen) zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokó+ stanowi za+ cznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protoko+u, o którym mowa w ust.7 pkt 1, do+ cza si) pisemne prace ucznia
i zwi)z+ informacj) o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Ucze., który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi+ do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, mo-e przyst pi' do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko+y.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si) odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj)' edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym -e termin do zg+oszenia zastrze-e. wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona
przez komisj) jest ostateczna.
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VII. TRYB I WARUNKI POPRAWIANIA KOJCOWYCH OCEN
NIEDOSTATECZNYCH
§ 39
1. Ucze., który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska+ ocen) niedostateczn
z jednych obowi zkowych zaj)' edukacyjnych, mo-e zdawa' egzamin
poprawkowy. W wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo-e wyrazi'
zgod) na egzamin poprawkowy z dwóch obowi zkowych zaj)' edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy sk+ada si) z cz)&ci pisemnej oraz cz)&ci ustnej,
z wyj tkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim form) zada.
praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy z zaj)' praktycznych ma form) zada. praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko+y w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo+ana przez dyrektora
szko+y. W sk+ad komisji wchodz :
1)dyrektor szko+y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;
3) nauczyciel prowadz cy dane zaj)cia edukacyjne - jako egzaminuj cy;
4) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj)cia edukacyjne - jako
cz+onek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, mo-e by' zwolniony z udzia+u
w pracy komisji na w+asn pro&b) lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko+y powo+uje jako osob)
egzaminuj c innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj)cia
edukacyjne, z tym -e powo+anie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
nast)puje w porozumieniu z dyrektorem tej szko+y.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si) protokó+
zawieraj cy w szczególno&ci:
1) sk+ad komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan ocen).
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Do protoko+u, o którym mowa w ust. 7 do+ cza si) pisemne prace ucznia
i zwi)z+ informacj) o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó+ stanowi
za+ cznik do arkusza ocen ucznia.
8. Ucze., który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi+ do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo-e przyst pi' do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko+y, nie póCniej
ni- do ko.ca wrze&nia.
9. Ucze., który nie zda+ egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wy-szej i mo-e na swój pisemny wniosek lub wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) powtarza' klas), o ile w szkole istnieje taka
mo-liwo&'.
VIII. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYMSZYCH NIM
PRZEWIDYWANE KOJCOWYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
§ 40
1. Ucze., który chcia+by otrzyma' wy-sz , ni- przewidywana, roczn ocen)
klasyfikacyjn z danego przedmiotu mo-e zdawa' egzamin sprawdzaj cy.
2. Ucze., o którym mowa w ust. 1 lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maj
prawo do z+o-enia wniosku do wychowawcy klasy na tydzie. przed rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej.
3.Termin egzaminu sprawdzaj cego wyznacza wychowawca klasy
w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu w tygodniu poprzedzaj cym
roczne klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej.
4. Egzamin sprawdzaj cy przeprowadza komisja, w sk+ad której wchodzi
nauczyciel ucz cy dany przedmiot oraz wychowawca klasy.
5. Pytania na egzamin sprawdzaj cy przygotowuje nauczyciel prowadz cy dane
zaj)cia edukacyjne. Stopie. ich trudno&ci powinien odpowiada' wymaganiom
na ocen), o któr ubiega si) ucze..
6. Egzamin sprawdzaj cy mo-e mie' form) pisemn lub ustn , z wyj tkiem
egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim form) zada.
praktycznych.
7. Ocena ustalona przez komisj) jest ostateczna, z zastrze-eniem § 38 ust. 1
i § 39 ust. 1
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POSTANOWIENIA KOJCOWE
§ 41
1.

Szko+a u-ywa piecz)ci urz)dowej, która zawiera god+o pa.stwa i napis
w otoku: Technikum Nr 2 w Zabrzu.

2.

Tablice i stemple szkó+ wchodz cych w sk+ad zespo+u szkó+ powinny mie'
u góry nazw) zespo+u a u do+u nazw) szko+y.

3.

Technikum Nr 2 mo-e posiada' w+asny sztandar, god+o i ceremonia+
szkolny.

4.

Szko+a prowadzi i przechowuje dokumentacj) zgodnie z odr)bnymi
przepisami.

5.

Zasady prowadzenia przez szko+) gospodarki finansowej, materia+owej
okre&laj odr)bne przepisy.

6.

Statut szko+y mo-e by' zmieniony przez rad) pedagogiczn .

7.

Nowelizacja statutu nast)puje w formie uchwa+y rady pedagogicznej.

8.

Statut szko+y w formie tekstu jednolitego zosta+ zatwierdzony przez Rad)
Pedagogiczn w dniu 16 wrze&nia 2009 r. Uchwa+ Nr 275/152/2009
i wchodzi w -ycie z dniem 16 wrze&nia 2009 roku.

