
 
 

 

STATUT 

SZKOŁY POLICEALNEJ 
NAFTOWO–GAZOWNICZEJ NR 2  
w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 

w Krośnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stan prawny na dzień 1 września 2017 r.  
 





Podstawy prawne: 
 
1. Akt założycielski – Uchwała Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012r. 

 
2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

  
3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 

120 z 1991 r. poz. 526);  
 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) . 
 
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949); 

 
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). 
 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta 
Nauczyciela. 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573). 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
1182). 
 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze 
zm.). 

 
12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 

697). 
 
13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788). 
 
14.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

r., poz. 267).  
 
15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 

902). 
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DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o szkole 

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Zespole szkół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, 

w skład którego wchodzi Szkoła Policealna; 

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną Naftowo-Gazowniczą dla Dorosłych Nr 2 

w Krośnie; 

3) statucie szkoły – należy przez to rozumieć statut Szkoły Policealnej Naftowo-Gazowniczej dla 

Dorosłych Nr 2 w Krośnie; 

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

w Krośnie; 

5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie; 

6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4 w Krośnie; 

7) Samorządzie Słuchaczy – należy przez to rozumieć Samorząd Słuchaczy w Szkole Policealnej 

Naftowo-Gazowniczej dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie; 

8) Wicedyrektorach i Kierowniku Szkolenia Praktycznego – należy przez to rozumieć 

Wicedyrektorów i Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

4 w Krośnie; 

9) opiekuna – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono jeden 

z oddziałów w Szkole Policealnej Naftowo-Gazowniczej dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie; 

§ 2. 1. Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza dla Dorosłych Nr 2, zwana dalej szkołą, jest 

placówką publiczną. 

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

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie. 

3. Organem prowadzącym jest Powiat Miasto Krosno z siedziba przy ul. Lwowskiej 28,  

38-400 Krosno. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie 

6. Pełna nazwa Szkoły Policealnej brzmi:  

Szkoła Policealna Naftowo - Gazownicza dla Dorosłych Nr 2 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie 

ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 

2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

3. Szkoła używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:  



  
 4 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NAFTOWO-GAZOWNICZEJ NR 2 - listopad 2017 

 

4. Tablica szkoły ma następującą treść:  

SZKOŁA POLICEALNA NAFTOWO-GAZOWNICZA NR 2 W KROŚNIE. 

5. Pieczęć podłużna szkoły mają następującą treść: 

  

 

 

 

 

 

6. Pieczęcie okrągłe wykonane przez Mennicę Państwową mają następującą treść:  

SZKOŁA POLICEALNA NAFTOWO-GAZOWNICZA DLA DOROSŁYCH NR 2 W KROŚNIE 

1) Szkoła kształci w zawodzie technik wiertnik – symbol zawodu 311707, 

7. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

Rozdział 2 

Informacje szczegółowe o szkole 

§ 3. Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość zdobycia zawodu technika wiertnika po 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

§ 4. Pełna nazwa Szkoły Policealnej brzmi:  

Szkoła Policealna Naftowo - Gazownicza dla Dorosłych Nr 2 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie 

ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 

§ 5. Kształcenie odbywa się w formie zaocznej. 

§ 6. Do Szkoły Policealnej dla dorosłych mogą być przyjmowani słuchacze, którzy ukończyli 

18 lat i legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania Szkoły Policealnej 

§ 7. 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

2) przygotowuje uczących się do życia w społeczeństwie informacyjnym, wykonywania pracy 

zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) rozwija wśród słuchaczy zdolność samokształcenia i samodoskonalenia; 

SZKOŁA POLICEALNA NAFTOWO-GAZOWNICZA 

DLA DOROSŁYCH NR 2  

ul. Bohaterów Westerplatte 20 

38-402 Krosno 5 

Tel. 43-217-77, Dyr./fax 13 43-217-77 

IDENT.: 180954530 

SZKOŁA POLICEALNA  

NAFTOWO-GAZOWNICZA 

DLA DOROSŁYCH NR 2  

ul. Bohaterów Westerplatte 20 

38-402 Krosno 5 
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4) przygotowuje słuchaczy do wypełniania obowiązków obywatelskich. 

2. Szkoła realizuje swoje zadania w szczególności przez: 

1) zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w celu prawidłowej realizacji zadań 

dydaktycznych i wychowawczych; 

2) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów nauczania przedmiotów i zajęć ujętych 

w planie nauczania; 

3) realizację praktyk zawodowych; 

4) doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego 

z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. 

3. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

§ 8. Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w Szkole Policealnej sprawują nauczyciele 

ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

 

DZIAŁ II 
Sposoby realizacji zadań szkoły 

Rozdział 1 
Informacje wstępne  

§ 9. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia zawodowego zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla 

poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

 
 

Rozdział 2 

Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole 

§ 10. 1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu zawodowego, zwany dalej 

"programem nauczania", dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły wpisując go do szkolnego zestawu 

programów nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we 

współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 

(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.  

3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi być 

dostosowany do potrzeb edukacyjnych słuchaczy, dla których jest przeznaczony 

i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości 

słuchaczy. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani 

są uwzględniać poniższe zasady: 

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie 

programowej; 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego lub odpowiednio 

zawodowego; 

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym; 
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5. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 

1) stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci 

szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych 

dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w tym 

zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym 

zawodzie; 

2) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia zawodowego ustalonych przez Dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania 

obejmujące: 

a) szczegółowe efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, które powinny być osiągnięte przez 

słuchacza w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych 

osiągnięć, 

b) opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 

słuchaczy, 

c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji 

kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1; 

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

zawodowego; 

4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

6. Propozycja programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub 

nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 10 czerwca poprzedniego roku szkolnego. 

7. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 

nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program 

spełnia wszystkie warunki, Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego 

nauczyciela posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub 

zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.  

8. Opinia, o której mowa w ust. 7 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu 

z podstawą programową kształcenia zawodowego i dostosowania programu do potrzeb 

edukacyjnych słuchaczy.  

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

10. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod 

którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok 

dopuszczenia do użytku. np. ZSP4/SZPN-Nr…/2017. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw 

programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

11. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

1) Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego  

lub 

b) bez zastosowania podręcznika lub w/w materiałów. 
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DZIAŁ III 
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Rozdział 1 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

§ 11. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza; 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest słuchaczom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności słuchacza; 

2) specyficznych trudności w uczeniu się; 

3) choroby przewlekłej; 

4) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) słuchacz; 

2) dyrektor szkoły; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia ze słuchaczem; 

4) opiekun oddziału; 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele w bieżącej pracy z słuchaczem 

na zajęciach. 

 
 

Rozdział 2  

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

§ 12. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy ze słuchaczem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych słuchacza i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się słuchacza i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych słuchacza. 

 

Dział IV 
Organy Szkoły Policealnej  

Rozdział 1 

Kompetencje i zasady współpracy 

§ 13. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły Policealnej, który jest jednocześnie Dyrektorem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie; 

2) Rada Pedagogiczna; 
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3) Samorząd Słuchaczy. 

§ 14. Każdy z wymienionych organów w § 12 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.  

§ 15. 1. Organy Szkoły Policealnej, o których mowa w §13 współdziałają ze sobą, 

w szczególności przez: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie, 

2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach 

2. Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które 

nie mogą być sprzeczne ze statutem. 

3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz 

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora 

szkoły. 

§ 16. 1. Stanowisko Dyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

2. Do obowiązków Dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie ją na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły, 

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

6) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Policealnej Dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć 

edukacyjnych, 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzanych w szkole egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

3. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. 

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których 

kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia co do 

zgodności z potrzebami rynku pracy 

5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych 

w ramach kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w 

razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej 

szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.  

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie.  
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8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:  

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły,  

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,  

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie 

z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,  

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami.  

9. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną 

i Samorządem Słuchaczy.  

10. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych 

z podmiotami, o których mowa w ust. 9, w szczególności:  

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z pracy szkoły. 

§ 17. 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Policealnej funkcjonuje w ramach Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie (organu wspólnego dla wszystkich typów szkół). 

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

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.  

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez 

Radę. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.  

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, 

5)  ustalony przez zespoły przedmiotowe działające w szkole Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

i Szkolny Zestaw Podręczników. 

8. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 

9. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 8, Rada Pedagogiczna w szczególności:  

1) uchwala i nowelizuje statut,  

2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu albo niektórych 

jego postanowień.  
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§ 18. 1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły Policealnej, a jego organy 

wybierane są przez słuchaczy w demokratycznych wyborach, w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. 

2. Samorząd Słuchaczy przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących 

realizacji praw słuchaczy, w tym nagród, kar i skreślenia z listy słuchaczy; 

3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Policealnej Samorząd Słuchaczy może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszów określa regulamin Samorządu Słuchaczy. 

 
 
 

Rozdział 4 

Zasady współpracy organów szkoły 

§ 19. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości. 

4. Słuchacze przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją 

reprezentację, tj. Samorząd Słuchaczy w formie pisemnej. 

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

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej. 

 

Rozdział 5 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

§ 20. 1. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Słuchaczy:  

3) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora szkoły; 

4) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze 

stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

5) Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

6) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor, powoływany 

jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu 

organów szkoły, z tym, że Dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 

w zespole. 

3.  Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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§ 21. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor szkoły. 

 

 

DZIAŁ V 
Organizacja nauczania 

Rozdział 1 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

§ 22. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

§ 23. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły policealnej jest oddział. 

§ 24. 1. Zajęcia edukacyjne obejmują kształcenie zawodowe, które jest realizowane zgodnie 

z podstawą programową kształcenia w poszczególnych zawodach. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.  

2) w toku nauczania indywidualnego;  

3) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania, jeśli zachodzi taka konieczność; 

4) praktyczna nauka zawodu słuchaczy odbywa się w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Szkołą, a danym zakładem pracy. Czas trwania praktycznej nauki zawodu słuchaczy nie 

może przekraczać 8 godzin na dobę.  

§ 25. Szkolny system wychowania. 

1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 

Szkoły.  

2. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na 

celu przygotować słuchacza do:  

1) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, 

wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

2) dbałości o wypracowane tradycje szkoły i środowiska;  

3) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;  

4) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne zasady akceptowane 

i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

3. Słuchacz jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań słuchacza. Słuchacz: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: słuchacza, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;  

7) realizuje w życiu:  
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a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości  

e) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń: 

f) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

g)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

 
 

 
Rozdział 2 

Organizacja nauczania w szkole 

§ 26. 1. Zajęcia odbywają w formie konsultacje zbiorowych dla słuchaczy. W szkole zajęcia 

odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie przez 2 dwa dni według planu zajęć ustalonego 

na początku semestru. 

2. Szkoła może organizować konsultacje indywidualne w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin 

zajęć w semestrze. 

3. Zadaniem konsultacji jest m.in.: 

1) omówienie trudniejszych zagadnień programowych; 

2) wyjaśnienie niezrozumiałych dla słuchaczy problemów, zagadnień; 

3) udzielanie odpowiedzi na postawione przez słuchaczy pytania związane z przyswajanym 

materiałem; 

4) pomoc w organizowaniu warsztatu samokształceniowego; 

5) udzielanie wskazówek związanych z techniką pracy umysłowej, planowaniem i samokontrolą 

wiedzy; 

6) systematyzowanie wiadomości, wyrównywanie niedociągnięć; 

7) pomoc w redagowaniu wypowiedzi pisemnych na dany temat oraz sporządzaniu notatek; 

8) omówienie sposobu pisania prac kontrolnych, a po ich ocenie wskazanie niedociągnięć i pomoc w 

poprawie; 

9) wskazanie sposobów wzbogacania słownictwa, konstruowania spójnej, logicznej wypowiedzi na 

dany temat; 

10) stwarzanie możliwości do wymiany poglądów, dyskusji; 

11) ćwiczenie umiejętności wyrażania swoich myśli na szerszym forum. 

4. Dla słuchaczy organizowane są dwie konferencje instruktażowe w każdym semestrze: 

1) pierwsza – wprowadzająca do pracy w danym semestrze (podanie materiału programowego, 

materiałów pomocniczych, podręczników, zapoznanie z harmonogramem pracy, terminarzem 

spotkań, podanie tematów pracy kontrolnej, omówienie sposobu jej przygotowania, podanie 

zakresu materiału); 

2) druga – przedegzaminacyjna (wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie braków, omówienie sposobu 

przebiegu egzaminu, zakresu wymagań, oceniania). 

5.  Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi: 

1) podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu) – 20 godzin, 

2) kształcenie zawodowe teoretyczne - 340 godzin, 

3) kształcenie zawodowe praktyczne - 340 godzin. 

6. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla słuchaczy poszczególnych 

semestrów wynosi po 175 godzin w każdym semestrze. 
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7. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką 

przyjmującą na praktykę. 

8. Szkoła zapewnia prowadzenie zajęć edukacyjnych w odpowiednio wyposażonych 

pracowniach szkolnych. 

§ 27. 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu słuchaczy. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora 

terminie. 

3. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu 

finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący 

szkołę.  

4. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 20 kwietnia danego 

roku organowi prowadzącemu szkołę.  

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę słuchaczy w poszczególnych oddziałach; 

3) określenie liczby godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach: 

4) liczbę pracowników ogółem; 

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych 

przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

6. ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala plan zjazdów i rozkład zajęć na każdy zjazd. 

8.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

9. Słuchacze w danym semestrze uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem nauczania dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

10. Liczebność słuchaczy w semestrze pierwszym określa organ prowadzący. 

11. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby słuchaczy 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony 

z uwzględnieniem tych przepisów.  

 
 

Rozdział 3 
Organizacja praktycznej nauki zawodu  

§ 28. Organizacja praktyk zawodowych  
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1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na 

przygotowaniu słuchaczy do właściwego działania w procesie produkcji lub usług w 

zawodach określonych w klasyfikacji zawodów. 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych, które odbywają 

się u pracodawców. 

3. Praktyczna nauka zawodu słuchaczy jest organizowana przez szkołę poprzez umowę 

zawieraną pomiędzy Szkołą a pracodawcą. 

4. Praktykę zawodową słuchacz powinien odbyć w semestrze trzecim, jednak nie później niż do 

końca semestru czwartego, w czasie całego roku szkolnego. 

5. Szczegółowe warunki odbywania praktyk zawodowych reguluje Regulamin Praktyk 

Zawodowych. 

§ 29. 1. Słuchacz realizujący praktykę zawodową ma prawo do: 

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

stanowisku pracy; 

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny 

osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

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

4) przerwy na posiłek; 

5) korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy; 

6) konsultacji z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem; 

7) zgłaszania Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wszystkich pozytywnych i negatywnych uwag 

o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk u podmiotów przyjmujących na praktyczną 

naukę zawodu; 

8) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki zawodu; 

9) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów 

zawodowych i Kierownikowi Szkolenia Praktycznego; 

§ 30. 1. Słuchacz realizujący praktyczną naukę zawodu ma obowiązek: 

1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących na 

praktyczną naukę zawodu; 

2) dochować tajemnicy służbowej; 

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

4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy instruktora, 

opiekuna, personel lub kierownictwo firmy; 

5) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy lub 

statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 

6) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 

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

8) młodzież w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów, zażywać 

narkotyków oraz spożywać alkoholu; 

9) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły. 

§ 31. 1. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu podlega poniższym 

zasadom:  

1) w Szkole organizacją praktycznej nauki zawodu zajmuje się Kierownik Szkolenia Praktycznego; 
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2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia 

praktycznego współpracuje z przedstawicielami zakładów pracy, Samorządem Słuchaczy, 

opiekunami, nauczycielami przedmiotów zawodowych; 

3) słuchacze są informowani o konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu z określonym 

wyprzedzeniem czasowym; 

4) słuchacze mają ściśle określony termin, do którego zgłaszają propozycje miejsc odbywania 

praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje nieuwzględnienie propozycji); 

5) w pierwszej kolejności Szkoła kieruje do firm, z którymi współpracuje od lat lub, z którymi 

nawiązała współpracę, a po wyczerpaniu w/w możliwości wykorzystuje propozycje słuchaczy; 

6) słuchacze prowadzą dokumentację praktyk, która jest kontrolowana przez Szkołę oraz zakład 

pracy; 

7) słuchacze odbywający praktyki zawodowe są zobowiązani do wypełnienia Karty Praktyki 

opracowanej przez Szkołę;  

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

9) szkoła informuje poprzez Kierownika Szkolenia Praktycznego o uchybieniach w realizacji 

programu praktyk kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący i nadzorujący; 

10) przebieg praktyki zawodowej jest oceniane w formie oceny otrzymanej na piśmie; 

11) oceny z praktyki zawodowej wpisuje się do dokumentacji pedagogicznej i na świadectwo szkolne. 

Karty praktyk z oceną przechowywane są do dnia ukończenia Szkoły przez słuchacza; 

12) za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do praktycznej nauki zawodu zawartych 

w statucie słuchacz ponosi kary przewidziane w Statucie. 

§ 32. 1. Każdy słuchacz jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Dyrektor zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyk zawodowych w całości, jeśli 

przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, świadectwo czeladnicze lub dyplom 

mistrzowski w zawodzie, w którym się kształci; 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym 

się kształci, okresu co najmniej 2 lat. 

3. Zaświadczenie lub świadectwo, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), powinno być przedłożone 

Dyrektorowi szkoły w semestrze trzecim, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyk 

zawodowych. 

4. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, 

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony w całości z praktycznej nauki 

zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

Rozdział 4 
Dokumentowanie przebiegu nauczania 

§ 33. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w formie papierowej (tradycyjnej). 

2. Słuchacze otrzymują indeksy. 

3. Dokumentacja praktycznej nauki zawodu jest prowadzona zgodnie z Regulaminem praktyk 

zawodowych. 
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Rozdział 6 
Działalność innowacyjna 

§ 34. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są 

nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości 

pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

 

 

DZIAŁ VI 
Organizacja szkoły 

Rozdział 1  
Baza szkoły 

 

§ 35. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 

1) 25 sal lekcyjnych; 

2) bibliotekę; 

3) dwie pracownie komputerowe z 24 i 16 stanowiskami; 

4) salę gimnastyczną; 

5) pełnowymiarową halę sportową. 

 
 

Rozdział 2 
Praktyki studenckie 

§ 36.  Praktyki studenckie  

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.  

  
 

Rozdział 3 
Biblioteka szkolna 

§ 37. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli,  

§ 38. Uprawnieni do korzystania z biblioteki są: słuchacze, nauczyciele i pozostali pracownicy 

szkoły. 

§ 39. 1. Zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;  
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2) prowadzenie działalności informacyjnej; 

3) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym; 

4) dostarczanie nauczycielom i słuchaczom środków dydaktycznych; 

5) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania i szkolnego programu 

profilaktyczno-wychowawczego; 

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży oraz wyrabianie 

i pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się; 

7) podejmowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną słuchaczy; 

8) przygotowanie słuchaczy do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji; 

9) kształtowanie kultury czytelniczej słuchaczy; 

10) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

§ 40. Organizacja biblioteki: 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, poprzez: 

1) zapewnienie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz środków finansowych na działalność 

biblioteki, 

2) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, 

3) zarządzanie skontrum zbiorów biblioteki oraz odpowiedzialność za ich protokolarne przekazanie 

przy zmianie bibliotekarza, 

4) nadzorowanie i ocena pracy biblioteki. 

2. Lokal biblioteki składa się z 3 pomieszczeń: wypożyczalni, magazynu zbiorów oraz 

Szkolnego Centrum Informacji połączonego z czytelnią. 

3. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez pięć dni w tygodniu. Czas otwarcia 

biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor szkoły. 

4. Biblioteka szkolna gromadzi następujące zbiory:  

1) literaturę piękną i lektury szkolne; 

2) podręczniki do przedmiotów zawodowych; 

3) książki popularnonaukowe oraz literaturę fachową związaną z kierunkami kształcenia w szkole; 

4) literaturę pedagogiczną i metodyczną;  

5) publikacje o regionie; 

6) czasopisma dla młodzieży i nauczyciel; 

7) zbiory specjalne. 

5. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców 

i innych ofiarodawców. 

6. Pracownikami biblioteki są nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Zespole Szkół zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

7. Zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków 

oraz w planie pracy. 

1) W zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych; 

c) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek; 

d) przysposobienie czytelnicze i informacyjne; 

e) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb i zainteresowań czytelników; 

f) rozwijanie kultury czytelniczej słuchaczy i przygotowanie ich do samokształcenia; 
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g) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się; 

h) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych słuchaczy; 

i)  motywowanie słuchaczy do udziału w różnorodnych formach uczestnictwa w kulturze; 

j) uczenie słuchaczy efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunika-

cyjnymi; 

k) podejmowanie działań promujących książki i czytelnictwo oraz inspirowanie słuchaczy do 

uczestnictwa w kulturze i na rzecz społeczności lokalnej. 

l) informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie słuchaczy. 

2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,  

b)  prowadzenie ewidencji zbiorów, 

c) opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne), 

d) selekcja zbiorów, 

e) konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością, 

h) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;, 

i) doskonalenie warsztatu swojej pracy. 

8. Współpraca ze słuchaczami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami. 

1) Współpraca ze słuchaczami: 

a) pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, rocznic i innych obchodów, 

b) udział słuchaczy w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, 

c) pomoc w wyszukiwaniu informacji potrzebnych do wykonywania zadań domowych, 

projektów itp. 

2) Współpraca z nauczycielami: 

a) współdziałanie nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej 

zasobów i warsztatu informacyjno-bibliograficznego,  

b) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa, 

c) współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów.  

3) Współpraca z innymi bibliotekami: 

a) wymiana wiedzy i doświadczeń, 

b) wypożyczenia międzybiblioteczne, 

c) wymiana informacji o realizowanych wydarzeniach czytelniczych, 

9. Szczegółową organizację pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej. 

 
 

Rozdział 4 
Zespoły nauczycielskie 

§ 41. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy. 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) zwiększenia skuteczności działania; 

3) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

4) doskonalenia współpracy zespołowej; 

5) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 
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6) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

2. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

3. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na 

stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

4. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

5. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

6. Przewodniczącego stałego zespołów powołuje Dyrektor szkoły osobiście lub na wniosek 

zespołu. 

7. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – 

przewodniczący. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan 

pracy. 

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi szkoły 

w terminie określonym przez Dyrektora. Plan pracy zatwierdza Dyrektor szkoły.  

9. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy 

analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń 

lekarskich dotyczących słuchacza odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

10. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej raz w ciągu roku sprawozdanie z prac 

zespołu. 

11. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

12. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

§ 42. Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania. 

1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:  

1) Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny;  

2) Zespół Przedmiotów Zawodowych; 

3) Zespół ds. Ewaluacji; 

4) Zespół ds. Promocji Szkoły. 

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio: 

1) Zespołu Wychowawczo-Profilaktycznego - opiekuna poszczególnych klas oraz pedagog szkolny; 

2) Zespołu Przedmiotów Zawodowych - nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów 

zawodowych;  

3) Zespołu ds. Ewaluacji i ds. Promocji Szkoły - nauczyciele wskazani przez Dyrektora szkoły; 

3. Zadania zespołów.  

4) Zadania Zespołu Wychowawczego: 

a) opracowywanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki na cykl edukacyjny na podstawie 

diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów,  propozycji słuchaczy, 

a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole; 

a) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców; 

b) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”; 

c) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek opiekuna lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego 

oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie; 

d) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe 

odżywianie, ochronę środowiska; 

e) koordynacja działań profilaktycznych; 
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f) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych;  

g) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”; 

h) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie słuchacza na badania do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

i) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu. 

§ 43. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia 

i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności z innymi 

organami szkoły. 

 
 

DZIAŁ VII 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

Rozdział 1 
Zadania nauczycieli 

§ 44. Zadania nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia słuchaczom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji, formułowania 

własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim słuchaczy; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie ze słuchaczami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy ze słuchaczem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych zajęciach; 

8) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza oraz możliwości psychofizycznych słuchacza:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia, 

b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii, 

c) na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza dokonanego przez nauczycieli 

i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach; 
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9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności słuchaczy, 

ujawnianie i uzasadnianie oceny według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania; 

10) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań; 

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych słuchaczy, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb słuchacza w porozumieniu z wychowawcą; 

12) współpraca z wychowawcą i Samorządem Słuchaczy; 

13) indywidualne kontakty ze słuchaczami; 

14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny 

udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, 

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych 

przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem 

WDN; 

15) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez Szkołę, opieka nad słuchaczami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole 

zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

16) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, 

informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz 

innych zapisów Kodeksu pracy; 

17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych 

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

18) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych słuchaczy; 

19) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

20) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi słuchaczy, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania 

przez Radę Pedagogiczną; 

21) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio ze słuchaczami lub 

na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,  

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym. 

 
 

Rozdział 2 
Zadania opiekunów oddziałów 

§ 45. Każdy oddział ma przydzielonego opiekuna. Dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy 

nauczyciel w ciągu całego etapu edukacyjnego pełni funkcję opiekuna dla danego oddziału. 

W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub powodów organizacyjnych Dyrektor szkoły może 

zmienić opiekuna oddziału. 

§ 46. 1. Zadaniem opiekuna oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami, 

a w szczególności:  

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy; 
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3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy 

pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Opiekun realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie słuchaczy, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój, opiekę wychowawczą 

oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec słuchaczy i sposobu udzielania im pomocy 

w nauce; 

6) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się;  

7)  systematyczne interesowanie się postępami słuchaczy w nauce, analizowanie wspólnie 

z wychowankami, nauczycielami przyczyn niepowodzeń w nauce, pobudzanie słuchaczy do 

podnoszenia wyników, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem na zajęcia lekcyjne, badanie 

przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych; 

8)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy słuchaczami; 

9)  podejmowanie działań sprzyjających wzbogacaniu osobowości, rozwijaniu zainteresowań 

i zamiłowań, zachęcanie do udziału słuchaczy w życiu Szkoły; 

10)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu; 

11) wdrażanie słuchaczy do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

3.  Opiekun wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.  

4. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

 

 
Rozdział 3 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa słuchaczom 

§ 47. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa słuchaczom: 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp 

i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu 

zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i 

zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie 

zajęć. 
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5. Zaznajamiania słuchaczy przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych 

urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku 

roboczym.  

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa słuchaczy do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

7. Nauczyciel organizujący wyjście słuchaczy ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze Regulaminie Organizacji wycieczek szkolnych 

obowiązującym w szkole. 

8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu słuchaczy i nauczyciela.  

2) w razie stwierdzenia niedyspozycji słuchacza , jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować 

go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; 

3) powinien dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania zajeć i po ich zakończeniu; 

9. Opiekun oddziału jest zobowiązani zapoznać słuchaczy z: 

1) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

2) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

3) zasadami zachowania w czasie zagrożenia. 
 
 

Rozdział 4 
Pracownicy administracji i obsługi w szkole 

§ 48. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi 

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku określony przez Dyrektora.  

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 

znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego 

nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
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Rozdział 5 
Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole 

§ 49. Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole 

1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego 

Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

§ 50. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora oraz stanowisko kierownika 

kształcenia praktycznego. Na stanowiska kierownicze powołuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego. 

§ 51. Zakres obowiązków wicedyrektora: 

Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 

obserwacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

2) zgodnie z wskazaniami Dyrektora opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

3) opracowywanie aneksów do arkusza organizacyjnego w ciągu całego roku szkolnego wraz 

z wymaganymi dokumentami; 

4) kierowanie Komisją Rekrutacyjną; 

5) kierowanie Komisją Stypendialną; 

6) udostępnianie informacji słuchaczom i nauczycielom o formach pomocy materialnej; 

7) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych wszystkich nauczycieli i przekazywanie jej do 

księgowości; 

8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności kształcenia ogólnego i wychowania; 

9) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych; 

10) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez 

Dyrektora nauczycieli; 

11) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

12) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

13) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

14) opracowywanie kalendarza szkolnego; 

15) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach; 

16) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 

17) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą 

Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego; 

18) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego 

19) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 

przedmiotu; 

20) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

21) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i słuchaczy postanowień statutu; 

22) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

23) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

24) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli słuchaczom 

w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 
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25) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

26) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

27) współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, Policją i służbami porządkowi  

w zakresie pomocy słuchaczom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

28) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu 

Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

29) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły. 

30) zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień. 

§ 52. 1. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 

obserwacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

2) zaplanowanie egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty i czerwiec-lipiec odpowiednio do 

ilości zdających odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, 

przeszkolenie ZN i bezpośredni nadzór nad przebiegiem egzaminów zawodowych; 

3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych w Szkole Policealnej i na Kwalifikacyjnych 

Kursach Zawodowych i przekazywanie jej do księgowości; 

4) opracowywanie analiz wyników badań efektywności kształcenia zawodowego; 

5) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotów Zawodowych; 

6) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez 

Dyrektora nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

7) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

8) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

9) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach; 

10) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 

11) współdziałanie z pracodawcami w organizacji praktyk zawodowych oraz prowadzenie wymaganej 

dokumentacji; 

12) kontrolowanie w szczególności realizację przez nauczycieli podstaw programowych 

z przedmiotów zawodowych; 

13) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i słuchaczy postanowień statutu; 

14) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

15) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

16) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli słuchaczom 

w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

z przedmiotów zawodowych; 

17) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

18) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

19) wnioskowanie o nowe kierunki kształcenia w zawodach; 

20) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy 

i przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

21) wykonywanie polecenia Dyrektora szkoły. 

§ 53. 1. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 

w Regulaminie Pracy.  

§ 54. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 
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§ 55. Rada Pedagogiczna dokonuje wyboru Społecznego Inspektora Pracy, którego prawa 

i obowiązki regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

DZIAŁ VIII 
Zasady rekrutacji  

§ 56. 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły w terminie określonym 

w zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora szkoły w składzie: 

1) dyrektor szkoły – przewodniczący; 

2) zastępca Dyrektora lub inna osoba z grona pedagogicznego – zastępca przewodniczącego; 

3) nauczyciele wytypowani przez Dyrektora – członkowie. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych; 

3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

§ 57. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona 

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do 

szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany 

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata 

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

8. Kandydat może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
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9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 

mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora 

szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.  

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub do 

końca stycznia, jeśli pierwszy semestr rozpoczyna się w lutym. Do postępowania 

uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

12. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym słuchacz uczęszcza do szkoły. 

13. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

Dyrektora szkoły została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

§ 58. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest złożyć: podanie, trzy zdjęcia i świadectwo 

ukończenia szkoły programowo niższej lub semestru (w przypadku przyjęcia na semestr programowo 

wyższy) oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

 

 

DZIAŁ IX 
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

Rozdział 1 
Społeczność szkolna 

§ 59. 1. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

2) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

3) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

2. Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 

w Szkole.  

4. Słuchacz odpowiada materialnie za świadomie wyrządzone przez siebie szkody. 

5. Wszyscy słuchacze naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować 

jej tradycje. 

 
 
 

Rozdział 2 
Prawa i obowiązki słuchaczy 

§ 60. Prawa i obowiązki słuchaczy.  

1. Każdy słuchacz w szkole ma prawo do:  
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1) wiedzy o uprawnieniach przysługujących słuchaczowi szkoły; dostępu do statutu szkoły oraz 

innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 

4) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, 

klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych; 

5) uczestniczenia w procesie kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz 

prawidłowo pod względem merytorycznym i metodycznym; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w zakresie danych przedmiotów 

sposobów kontroli postępów w nauce; 

8) swobody wyrażania w kulturalny sposób myśli, ocen, wniosków, sądów, uwag, spostrzeżeń 

dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i innych, jeżeli nie naruszają one uczuć 

i dobra innych słuchaczy; 

9) rozwijania zainteresowań i zdolności; 

10) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły; 

11) pomocy w przypadku trudności w nauce i ukierunkowania jego procesu samokształcenia; 

12) korzystania z pomocy dydaktycznych, księgozbioru, czasopism, czytelni – na warunkach 

określonych w Regulaminie biblioteki szkolnej; 

13) w przypadku naruszenia praw słuchacze mają prawo do złożenia skargi do dyrektora szkoły 

policealnej za pośrednictwem Samorządu Słuchaczy; 

14) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 

15) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 

traktowania lub wyzysku; 

16) poszanowania własnej godności; 

17) zwracania się do Dyrekcji, opiekuna oddziału i nauczycieli oraz oczekiwania pomocy; 

18) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora 

szkoły; 

2. Słuchacz w szkole ma obowiązek:  

1) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

2) dbania o honor i tradycje szkoły; 

3) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia; 

4) wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i rozwojem intelektualnym, systematycznie 

przygotowywać się do zajęć, konsultacji, egzaminów opanować materiał nauczania określony 

w podstawie programowej; 

5) współdziałać w realizacji programu wychowawczego szkoły i innych zadań stojących przed 

szkołą; 

6) prezentować kulturę osobistą, dbać o własny wygląd, schludny ubiór, zdrowie, bezpieczeństwo 

swoje i kolegów; 

7) nie używać telefonów komórkowych i innych środków telekomunikacyjnych podczas zajęć 

edukacyjnych; 

8) szanować, chronić mienie społeczne. W przypadku spowodowania zniszczeń, wyrządzenia szkód, 

słuchacz zobowiązany jest do ich naprawy lub pieniężnej rekompensaty; 

9) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej; 

10) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 



STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NAFTOWO-GAZOWNICZEJ NR 2 - listopad 2017  29 

§ 61. Słuchaczom nie wolno: 

1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu.  

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.  

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych. 

7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.  

8. Zapraszać obcych osób do szkoły. 

 

 

 

Rozdział 3 
 Zasady korzystania z telefonów komórkowych 

§ 62. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły: 

1. Słuchacz na własną odpowiedzialność przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne 

urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych np. dyktafonów. 

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 

1)  nawiązywanie połączenia telefonicznego 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisja danych; 

6) wykonywania obliczeń. 

W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy 

wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, 

bibliotece) słuchacz ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny. 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest 

zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

7. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń Rady Pedagogicznej (nie 

dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej 

sprawy służbowej). 

8. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli 

i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.  
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Rozdział 4 
Nagrody i kary 

§ 63. 1. Słuchacz Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek opiekuna oddziału, nauczyciela, Samorządu 

Słuchaczy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy: 

1) pochwała opiekuna oddziału, 

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) dyplom 

4. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody 

wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (opiekun, Dyrektor szkoły) w terminie siedmiu 

dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.  

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie opiekun, pedagog szkolny, w terminie do 14 dni od 

dnia wniesienia odwołania.  

6. Decyzja komisji jest ostateczna. 

§ 64. Kary 

1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec słuchaczy. 

2. Za niewypełnienie obowiązków i nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w statucie szkoły, 

regulaminach słuchacz może być ukarany: 

1) upomnieniem (ustnym lub pisemnym) udzielonym przez opiekuna oddziału za niewłaściwe 

zachowanie się na zajęciach w szkole – powtarzające się spóźnienia, niską frekwencję i inne 

drobne naruszenia regulaminu; 

2) naganą mającą formę pisemną, dołączaną do akt słuchacza, udzieloną przez Dyrektora szkoły na 

wniosek opiekuna semestru lub nauczyciela między innymi za: 

a) lekceważącą postawę wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) nagminne używanie wulgarnych słów, również w otoczeniu innych osób, 

c) niszczenie mienia szkolnego, 

d) powtarzające się utrudnianie prowadzenia zajęć, 

e) brak poprawy pomimo udzielonego upomnienia. 

3. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) opiekuna oddziału, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły, 

2) Rady Pedagogicznej, 

4. Od wymierzonej kary słuchaczowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 

z wnioskiem o jej uzasadnienie, 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady 

Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 
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3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

 
 

Rozdział 5 
Zasady skreślenia słuchacza 

§ 65. Szczegółowe zasady wnioskowania o skreślenia z listy słuchaczy.  

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego skreślenia z listy 

słuchaczy.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy słuchaczy: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych 

słuchaczy lub pracowników Szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie 

godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących;  

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

§ 66. Procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy słuchaczy:  

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), 

Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;  

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 

Rady Pedagogicznej szkoły.  

3. Słuchacz ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami słuchacza mogą być 

opiekun oddziału, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Słuchacza. Słuchacz może się 

również zwrócić o opinię do Samorządu Słuchaczy.  

4. Opiekun ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 

słuchacza jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, opiekun 

oddziału zobowiązany jest zachować obiektywność. Opiekun oddziału informuje RP 

o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych 

karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej itp.  

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy.  

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.  
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7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Słuchaczy o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. Słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 

w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

9. W trakcie całego postępowania odwoławczego słuchacz ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji.  

 
 

DZIAŁ IX  

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 
Rozdział 1 

Informacje ogólne 

§ 67. 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania słuchaczy. 

2. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla danego 

zawodu, opracowują szczegółowe i obowiązujące zasady przedmiotowego oceniania 

z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 

2) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na 

podstawie tej opinii; 

3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–2, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe; 

4. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej.  

2. Oceny są jawne, na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

3. Na jeden dzień przed zebraniem Rady Pedagogicznej dopuszczającym do egzaminów 

semestralnych nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są każdemu 

słuchaczowi wyliczyć i wpisać do dziennika frekwencję w procentach przy ocenach 

cząstkowych. 

4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

§ 68. 1. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie; 

2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy, wdrażanie do systematyczności; 

4) rozwijanie poczucia odpowiedzialności słuchacza za osobiste postępy w dziedzinie edukacji 

szkolnej, wyrabianie umiejętności efektywnej samooceny; 
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5) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych 

uzdolnieniach i osiągnięciach słuchacza; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na: 

1) rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikającej z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) formułowaniu i dokumentowaniu oceny, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 

percepcyjnych słuchaczy. 

3) ustalaniu ocen bieżących i ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych; 

4) przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

5) ustaleniu warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3. Opiekun oddziału zobowiązany jest do zaznajomienia słuchaczy z wewnątrzszkolnym 

ocenianiem. 

4. W Szkole Policealnej oceny klasyfikacyjne ustala się w wyniku egzaminów semestralnych po 

każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo 

wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

5. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki 

zalicza, się zajęcia edukacyjne, z których poprzednio uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od 

niedostatecznej i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie. 

6. W przypadku, o którym mowa powyżej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania 

na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu zgodnej z wynikiem uzyskanym przez słuchacza 

uprzednio. 

7. Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu w Szkole Policealnej są: 

1)  dyrekcja szkoły; 

2)  Rada Pedagogiczna współpracująca z Samorządem Słuchaczy; 

§ 69. Rodzaje ocen szkolnych. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne – na koniec semestru, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji. Ocenę 

końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w semestrze programowo najwyższym.  

§ 70. 1. Oceny bieżące i semestralne wyrażane są według skali: 

1) celujący (6); 

2) bardzo dobry (5); 

3) dobry (4); 

4) dostateczny (3); 

5) dopuszczający (2); 
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6) niedostateczny (1). 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu dopuszcza się stosowanie zapisu ocen 

w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dp, ndst. Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu 

bieżącym. 

2. Każda ocena powinna uwzględniać stopień osiągnięcia przez słuchacza wymagań 

edukacyjnych, systematyczność pracy słuchacza, możliwości psychofizyczne. 

3. Ustala się następujące wymagania i kryteria uzyskania poszczególnych ocen: 

1) ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 

a) posiadł wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące 

efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z zakresu programu nauczania; proponuje rozwiązania nietypowe; 

c)  rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danym semestrze; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; 

c)  potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji; 

d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych sytuacjach. 

3) ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania, w tym opanował treści 

złożone; 

b) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danym semestrze na 

poziomie wymagań podstawowych; 

b)  posiada umiejętności i wiadomości pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela 

problemy typowe; 

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danym semestrze, ale nie uniemożliwiają one dalszego kształcenia; 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który: 

a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, co 

uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci 

współpracy z nauczycielem. 

§ 71. Uzasadnianie ocen. 

1.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie, 

wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz 

przekazuje zalecenia do poprawy.  

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności słuchacza 

uzasadniane są pisemne. 
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Rozdział 2 

Egzamin semestralny 

§ 72. 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Szkole Policealnej są egzaminy semestralne 

przeprowadzane w każdym semestrze ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w Szkole Policealnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał 

na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co 

najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń 

i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne. 

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany 

wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, 

drugą pracę kontrolną. 

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny 

uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły. W przypadku, gdy słuchacz otrzyma ocenę niedostateczną nie może zdawać 

egzaminu poprawkowego. 

6. Termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do 

końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

7. W Szkole Policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie: 

1) pisemnej - z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci; 

2) zadania praktycznego - z przedmiotów zawodowych z zakresu kształcenia zawodowego 

praktycznego; 

3) ustnej - z pozostałych zajęć edukacyjnych.  

8. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust.7 pkt.1), dokonuje Rada 

Pedagogiczna i podaje do wiadomości słuchaczom na pierwszych zajęciach w każdym 

semestrze. 

9. Słuchacz może zdawać w ciągu jednego dnia nie więcej niż trzy egzaminy semestralne (w tym 

jeden pisemny i dwa ustne lub tylko trzy ustne). 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowują: 

1) zadania na egzamin w formie pisemnej; 

2) zadania na egzamin w formie zadania praktycznego; słuchacz losuje jedno zadanie; 

3) zestawy zadań w formie ustnej, przy czym liczba zestawów musi być większa od liczby 

słuchaczy; słuchacz losuje jeden zestaw. 

11. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

semestrze. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego (semestralnego w terminie dodatkowym oraz 

egzaminu poprawkowego) nauczyciel sporządza protokół zawierający nazwę zajęć, imię 

i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, wykaz słuchaczy, którzy 

przystąpili do egzaminu, oceny klasyfikacyjne.  

13. Do protokołu dołącza się: 

1)  prace pisemne w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 

2)  zestawy zadań w przypadku egzaminu w formie ustnej oraz zwięzłą informację o odpowiedziach 

słuchacza; 

3) zestawy zadań w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego oraz zwięzłą informację 

o wykonaniu zadania przez słuchacza. 
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14.  Protokół jest przechowywany zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

15. W przypadku, gdy słuchacz: 

1) nie uczęszczał na zajęcia w wymiarze co najmniej połowy czasu na każde z nich albo 

2) nie otrzymał pozytywnych ocen z zajęć albo 

3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

- w dokumentacji wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

16. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w ust. 2-5, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

Rozdział 3 
Egzamin klasyfikacyjny 

§ 73. Egzamin klasyfikacyjny.  

1.  Słuchacz może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

z powodu określonej w par 72 ust. 16. 

3. Słuchacz niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek słuchacza niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może 

nastąpić w sytuacji, gdy opiekun przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny 

nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza (konieczność podjęcia pracy, pilnowania 

rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub 

przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady 

Pedagogicznej słuchacz nie jest promowany na semestr programowo najwyższy lub nie 

kończy Szkoły. 

5. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz ich ilość w ciągu dnia uzgadnia się ze słuchaczem. 

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów 

praktycznych, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę 

zajęć, imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane 

oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach słuchacza lub informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.  

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez Dyrektora szkoły. 

11.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem §79. 
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12. Słuchacz, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 
Rozdział 4 

Egzamin poprawkowy 

§ 74. Egzamin poprawkowy.  

1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny 

z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych. 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru 

wiosennego – nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych, z których przewidziany jest egzamin 

semestralny przeprowadza się w takich samych formach jak egzamin semestralny. 

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono 

dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający imię 

i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, zadania i wynik. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace słuchacza (w przypadku egzaminu w formie pisemnej) lub 

informacje o ustnych odpowiedziach (w przypadku egzaminu w formie ustnej). Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

7. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

8. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza 

uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych. 

9. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

W wyjątkowych przypadkach Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej 

szkole. 

10. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

11.  Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

12. Słuchacz może zgłosić do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uzna, że ocena z egzaminu poprawkowego została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. 

13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję 

do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie 

przepisy §75 ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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Rozdział 5 
Odwołania 

§ 75. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni 

od ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

słuchacza, w formie pisemnej i ustnej ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciela z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły. 

5. Sprawdzian ten przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć, skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania sprawdzające oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen słuchacza.  

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach słuchacza lub o wykonaniu przez niego zadania 

praktycznego.  

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

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

przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu ze słuchaczem. 

11. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

Rozdział 6 
Egzamin zawodowy 

§ 76. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
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1. Słuchacz Szkoły Policealnej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w czasie określonym planem nauczania oraz jako absolwent. 

2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (czyli egzaminy zawodowe) są 

przeprowadzane w systemie umożliwiającym oddzielne potwierdzanie każdej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie. 

2. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie 

ustalonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w dwóch etapach: 

pisemnym i praktycznym. 

4. Termin egzaminu zawodowego Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na 

stronie internetowej OKE nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu 

zawodowego. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala harmonogram przeprowadzania części 

praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków 

egzaminacyjnych. 

6. Słuchacz lub absolwent składa deklarację Dyrektorowi szkoły. Do deklaracji absolwent 

dołącza świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym 

wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której absolwent zamierza przystąpić do egzaminu 

zawodowego. 

7. Deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przez terminem egzaminu zawodowego. 

§ 77. Możliwości zwolnienia słuchacza z zajęć edukacyjnych 

1. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji zajęć, z których 

otrzymał pozytywną ocenę klasyfikacyjną. 

2. W przypadku zwolnienia z ust.1 w dokumentacji wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

oraz podstawę prawną zwolnienia. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy 

przedsiębiorczości, jeśli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie 

średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

2. W przypadku zwolnienia w ust.1. w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę 

jego wydania. 

§ 78. Ukończenie szkoły 

1. Słuchacz kończy Szkołę Policealną, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w wyniku egzaminów semestralnych w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

DZIAŁ XI  

Postanowienia końcowe 

§ 79. 1. Zasady prowadzenia przez Szkołę Policealną gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 

2. Szkoła Policealna nie posiada własnego sztandaru, godła oraz ceremoniału szkolnego. 
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§ 80. Zmian w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. 


