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OGÓLNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ im ks. J. Tischnera
§ 1.
1. W skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera wchodzą następujące szkoły
ponadgimnazjalne:
1) dla młodzieży:
a) TECHNIKUM Nr 1 o 4-letnim cyklu kształcenia;
b) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o 3-letnim cyklu kształcenia;
c) SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA o 3-letnim cyklu kształcenia;
2) dla dorosłych:
a) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH o 2-letnim cyklu
kształcenia;
2. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół składają się z nazwy zespołu i nazwy
szkoły.
§ 2.
Siedziba Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera jest w Dobczycach, woj. małopolskie, zaś jej
lokalizację ustalono w budynku stanowiącym własność Starostwa Powiatu Myślenickiego,
położonym przy
ul. Szkolnej nr 20 a-b.
§ 3.
Organem prowadzącym Zespół Szkół im. ks. J.Tischnera jest powiat myślenicki, z siedzibą
przy ul. Mikołaja Reja 13, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty,
działający przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.
§ 4.
Podbudowę programową szkół wymienionych w §1. ust.1 pkt 1 stanowi gimnazjum, szkół
wymienionych w §1. ust.1 pkt. 2 zasadnicza szkoła zawodowa.
§ 5.
1. Poszczególne szkoły zawodowe, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera,
kształcą
w następujących zawodach, określonych w klasyfikacji zawodów, które są podane
w odrębnych przepisach:
1) Technikum nr 1 w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik
informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kucharz, technik
budownictwa, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik ekonomista, technik urządzeń sanitarnych, technik technologii żywności,
technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik cyfrowych procesów
graficznych;
2) Szkoła Branżowa I stopnia w zawodach:
elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, ślusarz, cukiernik,
stolarz, fryzjer, elektromechanik, kucharz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik
- operator pojazdów i maszyn rolniczych, technolog robót wykończeniowych w
budownictwie oraz w oddziałach wielozawodowych.
2. Zespół Szkół może kształcić w innych zawodach niż wymienione w ust.1, za akceptacją
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organu prowadzącego szkołę po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady
zatrudnienia, co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
§ 6.
1. W I Liceum Ogólnokształcącym realizowane jest nauczanie w zakresie rozszerzonym
następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, geografia,
fizyka, historia, matematyka, chemia, biologia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
2. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych realizowane jest nauczanie w zakresie
rozszerzonym biologii i geografii.
3. Wyboru przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
dokonuje dyrektor szkoły na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału,
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 7.
Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształci.
& 8. uchylono
§ 9.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy rozumieć Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach;
2) organie prowadzącym szkołę- należy rozumieć powiat myślenicki;
3) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy rozumieć Małopolskiego
Kuratora Oświaty;
4) dyrektorze - należy rozumieć dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach;
5) statucie - należy rozumieć Statut Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach;
6) samorządzie - należy rozumieć Samorząd Uczniowski;
7) uczniach - należy rozumieć przez to także słuchaczy.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 10.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz założenia programu wychowawczego i programu profilaktyki.
W szczególności szkoła:
1) realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz
prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku
i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły;
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia;
5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów;
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6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
7) umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie poprzez prowadzenie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych”;
§ 11.
1. Szkoły wymienione w § 1 ust.1 pkt.1a, 1b oraz pkt.2a i 2b umożliwiają zdobycie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego i podjęcia nauki na studiach wyższych.
2. Szkoły wymienione w § 1. ust.1 pkt.1a i 1c i 1d oraz pkt. 2b umożliwiają uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie po zdaniu
egzaminów.
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają otrzymanie świadectwa potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu w zakresie danej kwalifikacji.
§ 12.
Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę pedagoga
szkolnego, wychowawców klas i współpracę z instytucjami opiekuńczo - wychowawczymi.
§ 13.
Dla pełnej realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych w szkole utworzone jest
stanowisko pedagoga szkolnego. Zadania pedagoga określają odrębne przepisy.
§ 14.
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny.
2. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami
sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
3. Opiekę nad uczniami odbywającymi praktyki zawodowe sprawuje wyznaczony przez
pracodawcę opiekun praktyk.
4. W czasie wycieczek szkolnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel szkoły
prowadzący wycieczkę oraz opiekunowie, którzy zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących przepisów BHP i złożenia dyrekcji szkoły pisemnej deklaracji
odpowiedzialności za grupę. Grupa uczniów biorąca udział w wycieczce lub obozie winna
być ubezpieczona.
5. Podczas przerw lekcyjnych oraz wszelkich imprez organizowanych przez szkołę opiekę
nad uczniami sprawują wyznaczeni przez dyrekcję nauczyciele dyżurni. Obowiązki
dyżurnego nauczyciela regulują odrębne zarządzenia Dyrektora podawane do wiadomości
bezpośrednio lub w książce zarządzeń.
§ 15.
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami
poprzez umożliwianie realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz zindywidualizowanego
procesu kształcenia.
3. Szkoła umożliwia realizowanie: indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, indywidualnych programów nauczania oraz nauczania indywidualnego. Zasady
prowadzenia nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy.
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4. W przypadku uczniów niepełnosprawnych dyrektor ustala zasady organizowania nad nimi
opieki.
5. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne
formy opieki, udziela się stałej lub doraźnej pomocy materialnej w miarę posiadanych
środków budżetowych.
6. Szkoła udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
§ 16.
1. Zespół Szkół posiada własny program wychowawczy i program profilaktyki.
2. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Rozdział 3
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ks. J.Tischnera
§ 17.
Organami Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna,;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 18.
1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera, a w
szczególności:
1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
2) reprezentuje Zespół Szkół im. ks. J.Tischnera na zewnątrz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
7) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
2. Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Zespołu Szkół im. ks.
J.Tischnera,
w szczególności decyduje w sprawach:
1)
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2)
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom szkoły;
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3)
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły.
3. Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy
uczniów w przypadkach określonych w statucie Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera. Skreślenie
następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego.
4. Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z
Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 19.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera,
powołanym do opracowania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych
z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej Zespołu.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) uchwalanie zmian w Statucie, do czasu powołania Rady Szkoły.
7) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa
Rady Ministrów i stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
8) wybór dwóch przedstawicieli wchodzących w skład komisji konkursowej
konkursu na stanowisko dyrektora.
9) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły, organizację
pracy szkoły, w tym rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, projekt planu finansowego, wnioski dyrektora o przyznanie
odznaczeń i nagród, dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania.
4. Szczegółowe zadania oraz organizację Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady
Pedagogicznej.
§ 20.
1. Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców, może występować do Rady
Pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw szkoły.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki;
2) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego
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oddziału w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł, które przeznacza na wspieranie działalności statutowej szkoły.
5. Strukturę, tryb pracy Rady Rodziców, tryb przeprowadzania wyborów oraz zasady
wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 21.
1. W Zespole Szkół im. ks. J.Tischnera działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy
uczniowie.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedyną reprezentacją wszystkich uczniów Zespołu
Szkół im. ks. J.Tischnera
3. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny;
3) prawo do organizacji życia szkolnego;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru opiekuna samorządu.
4. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
§ 22.
W celu wspomagania dyrektora w kierowaniu szkołą utworzono następujące stanowiska
kierownicze:
1) wicedyrektorów, którzy wspierają działania dyrektora w zakresie działalności
organizacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z przydzielonymi im
szczegółowymi zakresami obowiązków;
2) kierownika szkolenia praktycznego i kierownika warsztatów szkolnych
wspierających dyrektora w zakresie organizacji, nadzoru i kierowania praktyczną
nauką zawodu, zgodnie z przydzielonymi im szczegółowymi zakresami
obowiązków;
3) głównego księgowego, który kieruje działalnością finansową Zespołu Szkół im. ks.
J.Tischnera i odpowiada przed dyrektorem za jej prawidłową realizację;
4) kierownika gospodarczego, który kieruje działalnością administracyjnogospodarczą, mającą na celu zapewnienie właściwych warunków pracy i nauki.
§ 23.
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest wzbogacanie
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa w
ust.1, wyraża dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
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3. W szkole zabroniona jest działalność partii oraz organizacji politycznych, jak również
wszelka działalność propagandowa o charakterze politycznym.

§ 24.
1. Wszystkie organy Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera współdziałają ze sobą mając
możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
określonych niniejszym Statutem i przepisami szczegółowymi.
2. Celem współdziałania jest:
1) możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy nimi o planowanych i
podejmowanych działaniach lub decyzjach.
3. Jeżeli dany organ podejmuje decyzję dotyczącą innych organów, jest zobowiązany do
przekazania im ustnej lub pisemnej informacji o ustaleniach w terminie 7 dni.
4. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera
§ 25.
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami strony zobowiązane są do wspólnego
posiedzenia zainteresowanych organów w celu przedstawienia argumentów.
2. W przypadku ugody spór uważa się za rozstrzygnięty.
3. W przypadku braku ugody spór rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną w sporze.
4. Jeżeli dyrektor jest stroną w sporze, spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ
nadzoru pedagogicznego w zależności od kompetencji.
§ 26.
W celu współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania ustala
się następujące zasady:
1. Wychowawca oddziału organizuje, co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego,
spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktycznowychowawcze w szkole i danej klasie.
2. Wychowawca udziela indywidualnie rodzicom informacji i porad.
3. Nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne dla rodziców w celu udzielania informacji
na temat poszczególnych uczniów.
4. Dyrektor i jego zastępcy, kierownik warsztatów, kierownik szkolenia praktycznego
przyjmują indywidualnie rodziców w godzinach swojej pracy.
5. Niniejszy statut, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki oraz przepisy
dotyczące oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów są
dostępne w bibliotece szkolnej dla rodziców, uczniów i pracowników szkoły.

Rozdział 4
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 27.
Organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych,
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
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§ 28.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ
prowadzący.
§ 29.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów,
którzy w jednorocznym cyklu kształcenia danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim
ramowym planem nauczania i programem, wybranym z zestawu programów dla danego
oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół im. ks. J.Tischnera, stanowiące realizację podstawy
programowej ustalonej dla poszczególnych szkół, są organizowane w oddziałach klasowych.
3. uchylono
4. Szkoła nie pobiera od rodziców uczniów opłat z tytułu udostępniania im gromadzonych
informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez
względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 30.
1. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
określa harmonogram zajęć edukacyjnych, zwany „planem zajęć”, ustalony przez
dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
2. Ustalony plan zajęć powinien uwzględniać zasady higieny pracy umysłowej i ochrony
zdrowia.
§ 30a.
1. Organizację i przebieg kwalifikacyjnych kursów zawodowych określa harmonogram
ustalony przez dyrektora.
2. Kurs organizuje się dla grupy liczącej co najmniej 20 osób.
3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym.
4. Szczegółowe zasady organizacji i rekrutacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego określa
Regulamin kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

1.
2.
3.
4.

§ 31.
Podstawową formą pracy w poszczególnych szkołach są zajęcia dydaktycznowychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być przeprowadzone w grupach mniejszych
niż oddział lub w grupach międzyoddziałowych.
Podział na grupy powinien zapewniać możliwość realizacji wynikających z programów
nauczania zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w szczególności na zajęciach języków
obcych, informatyki i wychowania fizycznego.
Decyzję, dotyczącą podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających
specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa prowadzenia zajęć, podejmuje przed
rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor.
§31a

Szkoła może realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
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1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
Dodatkowe zajęcia edukacyjne, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
§ 32.
Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu szkoły nie może być
niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie
powinna przekraczać 12 osób. Ze względu na zachowanie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy odstępstwa od podanych stanów są możliwe za zgodą organu prowadzącego.
§ 33.
Realizacja zajęć praktycznych oraz przedmiotu specjalizacja, odbywa się:
1) w pracowniach szkolnych;
2) u pracodawcy, na podstawie umowy miedzy szkołą a pracodawcą;
3) w warsztatach szkolnych.
§ 34.
Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców na podstawie odpowiednich umów między
szkołą a pracodawcą.
1. Uczniowie ZSZ dla młodocianych pracowników praktyczną naukę zawodu odbywają na
podstawie umów o pracę u rzemieślników lub w zakładach pracy w oparciu o odrębne
przepisy.
§ 35.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach, decyzją dyrektora, dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. W trakcie pracy dydaktycznej obowiązują przerwy ustalone przez dyrektora, zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. W czasie przerw zadania opiekuńcze sprawują nauczyciele dyżurujący, zgodnie
z ustalonym przez dyrektora planem dyżurów, stanowiącym integralną część planu
zajęć.
§ 36.
1. uchylony
2. Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzone jest w systemie
zaocznym.
3. Zajęcia dla słuchaczy kształconych w systemie stacjonarnym we wszystkich semestrach
odbywają się w trzech lub czterech dniach w tygodniu.
4. Zajęcia dla słuchaczy kształconych w systemie zaocznym we wszystkich semestrach
odbywają się co dwa tygodnie przez dwa dni.
§ 37.
1. W szkole działa biblioteka, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców.
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2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice
a także uczniowie innych szkół za zgodą bibliotekarza.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;
3) korzystanie ze sprzętu komputerowego i kserograficznego biblioteki.
4. Godziny pracy biblioteki corocznie zatwierdza dyrektor.
5. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom, nauczycielom i
innym pracownikom szkoły w wypożyczalni, udzielanie wszelkiego rodzaju
informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury
2) tworzenie warunków wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
posługiwania się technologią informacyjną, kształcenie uczniów jako użytkowników
informacji w formie pracy z czytelnikiem indywidualnym oraz zajęć grupowych
(tzw. lekcji bibliotecznych)
3) rozwijanie zainteresowań uczniów i kształtowanie nawyków czytelniczych poprzez
gromadzenie odpowiedniej literatury, czasopism, zapewnienie możliwości korzystania
z nowoczesnych źródeł informacji
4) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez
prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej
uczniów (gazetki, wystawki, konkursy itp.).
6. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:
1) aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury
czytelniczej
2) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych
3) otaczaniem opieką uczniów stroniących od książki.
7.Biblioteka współpracuje z nauczycielami poprzez:
1) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów
2) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej rozwijania kultury
czytelniczej uczniów.
8.Biblioteka współpracuje z rodzicami poprzez:
1) rozwijania kultury czytelniczej uczniów rodzice mogą korzystać ze zbiorów
gromadzonych przez bibliotekę mają możliwość wglądu do Statutu, WSO, Programu
Rozwoju Szkoły, Programu Profilaktyki i innych
§ 37a
1. W szkole może działać Szkolny Wolontariat.
2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności
szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym
oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji
Dyrektora Szkoły);
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.
1) Dyrektor Szkoły:
a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;
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b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.
2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.
3) Lidera Szkolnego Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem.
4) Wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.
5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) rodziców;
4) inne osoby i instytucje.
.
§ 37 b
1. W szkole realizowane jest doradztwo zawodowe, którego celem jest systematyczne
diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego
kształcenia, a także gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych oraz wskazywanie osobom zainteresowanym informacji na temat:
1) sieci uczelni wyższych oraz kierunków studiów przez nie proponowanych;
2) rynku pracy;
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia, wykonywanych zawodów;
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
6) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i
ich rodzicom;
7) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery;
10) współpraca z instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo zawodowego;
11) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji w zakresie doradztwa
zawodowego.
2. Zajęcia związane z doradztwem zawodowym mogą być prowadzone:
1) w ramach godzin do dyspozycji doradcy zawodowego;
2) w ramach spotkań z rodzicami;
3) w ramach indywidualnych spotkań uczniów z doradcą zawodowym;
4) przez udział w spotkaniach i wyjściach do zakładów pracy lub uczelni wyższych;
5) w ramach spotkań ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego;
6) w ramach spotkań z przedstawicielami zakładów pracy, uczelni wyższych i
specjalistów z zakresu rynku pracy, organizowanych w Zespole Szkół.
§ 37 c.
1. W szkole działa Centrum Kompetencji Zawodowych. Podmiot wspierający kształcenie
zawodowe w branży elektryczno - elektronicznej.
2. Centrum Kompetencji Zawodowych ma na celu powiązanie oferty edukacyjnej z
rynkiem pracy i włączanie pracodawców w działalność CKZ.
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Rozdział 5
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI.
§ 38.
W szkole zatrudnieni są:
1) nauczyciele;
2) pedagog szkolny;
3) pracownicy ekonomiczno-administracyjni;
4) pracownicy inżynieryjni;
5) pracownicy obsługi.,
6) psycholog szkolny.
§ 39.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 40.
1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego
rozwoju osobowego.
2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw
moralnych i obywatelskich.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych, wycieczek, imprez i uroczystości
organizowanych przez szkołę.
4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną.
5. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należą w szczególności:
1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów;
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) poszanowanie godności osobistej uczniów;
4) dbanie o mienie szkoły;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowań;
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów;
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;
8) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej;
9) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
10) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego za prowadzenie zajęć;
11) zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach;
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania określonej odrębnymi przepisami;
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13) realizowanie zajęć edukacyjnych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów;
14) opracowanie planów edukacyjnych oraz wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych w terminie do 31 sierpnia;
15) przedstawienie dyrektorowi szkoły programu nauczania wybranego ze szkolnego
zestawu programów w terminie do 31 sierpnia.
§ 41.
1. Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej i godności zawodu.
2. Nauczyciel ma prawo do warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków
dydaktyczno wychowawczych.
3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania i podręcznika spośród programów
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu nauczania.
5. Nauczyciel ma prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora
Zespołu Szkół, kadry kierowniczej, Rady Pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli
i instytucji oświatowych.
6. Nauczyciel ma prawo do zgłaszania pod adresem Dyrektora Zespołu Szkół im. ks.
J.Tischnera Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Zespołu Szkół im. ks.
J.Tischnera
7. Nauczyciel ma prawo do proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych.
§ 42.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji
kształcenia ogólnego i zawodowego.
§ 43.
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych
tworzą zespoły przedmiotowe, które stanowią stałe komisje Rady Pedagogicznej.
2. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) zespół wychowawców;
2) zespół języków obcych;
3) zespół przedmiotów humanistycznych;
4) zespół przedmiotów przyrodniczych;
5) zespół matematyki;
6) zespół przedmiotów: wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne;
7) zespół przedmiotów zawodowych;
8) zespół przedmiotów informatycznych;
9) zespół przedmiotów ekonomicznych i gastronomicznych.
3. Pracą zespołów przedmiotowych kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na
wniosek zespołu.
4. Inne zespoły przedmiotowe mogą być tworzone na wniosek Rady Pedagogicznej lub
dyrektora.
5. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli co do realizacji programów nauczania,
korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także wspólne uzgadnianie
decyzji w sprawach wyboru programu nauczania;
2) wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
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4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów szkolnych
a także w uzupełnianiu i wzbogacaniu ich wyposażenia;
5) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do
użytku w szkole.
6. W celu realizacji bieżących zadań szkoły Rada Pedagogiczna powołuje zespoły
zadaniowe złożone z nauczycieli.
§ 44.
1. Nauczyciel, zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny, może pełnić funkcję
wychowawcy oddziału klasowego.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój; ucznia, proces jego
uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań
umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej.
3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi
działania wychowawcze wobec uczniów;
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami i włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i
uzdolnień uczniów, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologicznej i pedagogicznej;
7) współpracuje z kierownikiem szkolenia praktycznego w sprawach dotyczących
praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych;
8) wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności
prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami,; przyjmuje
pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,
które przechowuje w dokumentacji do końca roku szkolnego.
4. Poza zebraniami organizowanymi dla rodziców danego oddziału, wychowawca,
w zależności od potrzeb, kontaktuje się z rodzicami indywidualnie.
5. W zależności od potrzeb, nauczyciel uczący danego przedmiotu kontaktuje się
z rodzicami celem przekazania informacji o wynikach w nauce.
6. Wszelkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
7. Do zadań komisji wychowawców należy:
1) współpraca nauczycieli w zakresie realizacji zadań wychowawczych określonych w
programie wychowawczym i planie dydaktyczno-wychowawczym na dany rok
szkolny;
2) uzgadnianie i opracowywanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia wychowawczego;
4) koordynacja działań wychowawczych szkoły.
8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy wicedyrektorów, pedagoga
szkolnego oraz placówek oświatowych prowadzących doskonalenie nauczycieli i
zajmujących się problematyką wychowawczą.
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9. Na wniosek większości rodziców i uczniów danej klasy dyrektor szkoły może zmienić
wychowawcę.
Rozdział 6
UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
NAGRODY I KARY.
§ 45.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia
szkoły a także światopoglądowych i religijnych;
6) rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywniej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania
w organizacjach działających w szkole.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mają prawo do złożenia do dyrektora szkoły skargi w formie pisemnej, która zostanie
rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia. W przypadku niezadowolenia z
rozstrzygnięcia dyrektora szkoły lub zastrzeżeń do sposobu załatwienia skargi uczeń lub
jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
§ 46.
Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
efektywnie wykorzystywać czas pracy;
2) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych;
3) systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych;
4) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów;
5) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy oraz zasad kultury
współżycia, w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w obiektach szkolnych;
7) przestrzegać ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się w szkole i poza
szkołą;
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8) przestrzegać uniwersalnych norm etyki, nie kłamać, nie oszukiwać, nie kraść, nie
stosować żadnych form przemocy, okazywać szacunek innym osobom;
9) unikać zachowań agresywnych i zakłócających spokój otoczenia, naruszających
dobro osobiste i godność innych;
10) nie używać w szkole i poza szkołą słów uznawanych za wulgarne i nieprzyzwoite;
11) szanować pracę własną i pracę innych;
12) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach i zawodach,
przyczyniając się do sukcesów własnych i szkoły;
13) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz posiadania i używania
e-papierosów, alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły a także podczas wycieczek i
imprez organizowanych przez szkołę;
14) przedstawić wychowawcy do rozpatrzenia w terminie 2 tygodni od ustania
nieobecności na zajęciach edukacyjnych pisemny wniosek o usprawiedliwienie
nieobecności lub zaświadczenie lekarskie;
15) dbać o schludny wygląd i nosić na terenie obiektów szkolnych strój
odpowiedni do sytuacji i zgodny z przyjętymi normami obyczajowymi;
16) nie stosować ozdób i rekwizytów, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie;
17) nie nosić stroju, którego całość lub część byłaby wyrazem poparcia dla poglądów
aspołecznych, głosiła hasło przemocy, wyrażała aplauz dla stosowania używek i
narkotyków;
18) podczas uroczystości szkolnych nosić strój wizytowy (garnitur, ciemne spodnie lub
spódnica, biała koszula lub bluzka);
19) uchylono
20) posiadać legitymację uczniowską i okazywać ją na uzasadnione żądanie;
21) wyłączać telefon komórkowy na czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
22) nie korzystać z urządzeń elektronicznych (aparat fotograficzny, kamera, dyktafon) w
trakcie zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela.
23) przestrzegać zarządzenia Dyrektora ZS w sprawie opuszczania terenu szkoły w
czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw.
§ 46a.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych:
1. Wychowawca klasy uznaje nieobecność ucznia za usprawiedliwioną na podstawie
przedstawionego zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wniosku rodzica (prawnego
opiekuna) podającego przyczynę nieobecności.
2. Uczeń pełnoletni ma prawo samodzielnie wyjaśnić w formie pisemnej przyczynę
nieobecności, za wyjątkiem przypadku choroby, w którym wymagane jest
zaświadczenie lekarskie.
3. Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych przez wychowawcę lub dyrektora po
przedłożeniu pisemnego wniosku pielęgniarki szkolnej, rodzica (prawnego opiekuna)
lub pełnoletniego ucznia.
§ 47.
1. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia.
2. Stosuje się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała przez nauczyciela wobec klasy z odnotowaniem w dzienniku
elektronicznym;
2) pochwała przez dyrektora wobec szkoły z odnotowaniem w dzienniku
elektronicznym;
3) list pochwalny do rodziców;
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4)
5)
6)
7)

nagroda rzeczowa;
dyplom pochwalny;
wpis do kroniki szkolnej,
nominacja do stypendiów oraz innych nagród przyznawanych przez instytucje
zewnętrzne.
3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie.
4. Uczeń ma prawo w formie pisemnej wnieść zastrzeżenia do otrzymanej nagrody w ciągu
tygodnia od jej otrzymania.
§ 48.
1. Za niewywiązywanie się z obowiązków statutowych uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy udzielonym indywidualnie lub wobec całej klasy
– z odnotowaniem w dzienniku;
2) wykonaniem prac użytecznych na rzecz szkoły;
3) naganą dyrektora udzieloną indywidualnie lub wobec innych uczniów –
z odnotowaniem w dzienniku;
4) naganą dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów;
5) skreśleniem z listy uczniów na wniosek wychowawcy, nauczyciela lub Samorządu
Uczniowskiego.
2. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia; w sytuacjach szczególnie
drastycznych z pominięciem stopniowania kar.
3. Wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o zastosowaniu wobec niego kary statutowej.
4. Zastrzeżenia dotyczące udzielonej kary, za wyjątkiem skreślenia z listy uczniów,
rozstrzyga dyrektor.
5. Decyzją dyrektora Zespołu Szkół, uczeń może zostać skreślony z listy uczniów na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego, w przypadku:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły i innych osób;
2) dystrybucji lub posiadania na terenie Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera narkotyków,
środków odurzających, alkoholu;
3) przebywania na terenie Zespołu Szkół pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków
odurzających;
4) naruszania godności i nietykalności osobistej uczniów, nauczycieli, pracowników
szkoły i innych osób;
5) dewastacji mienia Zespołu Szkół oraz niszczenia lub fałszowania dokumentacji
szkolnej;
6) opuszczenia bez usprawiedliwienia w danym roku szkolnym ponad 50 godzin
lekcyjnych. Kara ta powinna być poprzedzona upomnieniem:
a) wychowawcy klasy i cząstkową oceną naganną z zachowania,
(po przekroczeniu 30 godzin nieusprawiedliwionych),
b) poinformowaniu rodziców i pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji,
c) podjęciu działań zaradczych, zmierzających do zmiany postawy ucznia
d) naganą dyrektora (po przekroczeniu 40 godzin nieusprawiedliwionych).
6. Od udzielonej kary skreślenia z listy uczniów przysługuje uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom) pisemne odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem
dyrektora szkoły.
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Rozdział 7
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY
§ 49.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
§ 50.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia,
3) wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki zajęć: wychowania fizycznego oraz zajęć technicznych oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 51.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie o
nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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§ 52.
1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg
następującej skali:
STOPIEŃ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

skrót literowy

oznacze
nie
cyfrowe

cel
bdb
db
dst
dop
ndst

6
5
4
3
2
1

2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” z wyjątkiem znaku
„+” przy stopniu celujący i znaku „-” przy stopniu niedostateczny.
3. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej (lub innej formie sprawdzenie wiedzy
i umiejętności z określonego przez nauczyciela wcześniej materiału) nauczyciel może wpisać
symbol „0” jako informację dla ucznia i rodzica o konieczności nadrobienia zaległości w
terminie 2 tygodni po ustaniu nieobecności ucznia.
Po upływie tego terminu oraz po sprawdzeniu wiedzy ucznia symbol „0” należy zastąpić
oceną zgodną z obowiązującą skalą ocen.
§ 53.
1. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne wynikające z realizowanej podstawy
programowej, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciel zapoznaje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami
edukacyjnymi w terminie pierwszych 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego oraz w tym
samym terminie składa w bibliotece szkolnej (ew. aktualizuje wcześniej złożone) pisemne
opracowanie wymagań.
3. Wymagania edukacyjne są udostępniane w bibliotece szkolnej uczniom szkoły, ich
rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom szkoły oraz osobom sprawującym nadzór
pedagogiczny.
4. Nauczyciel w terminie wymienionym w ust.2 informuje uczniów o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Informację tę w formie pisemnej
nauczyciel w tym samym terminie załącza do egzemplarza odpowiednich wymagań
edukacyjnych, o których mowa w ust.2.
5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych odbywa się w następujących formach:
a) wypowiedź ustna, będąca odpowiedzią na pytania nauczyciela, prezentacją
rozwiązania zadania lub wykonaniem innego polecenia;
b) wypowiedź ustna, będąca prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego materiału
przygotowanego przez ucznia na zadany temat;
c) pisemna praca domowa;
d) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte na ostatnich
trzech zajęciach;
e) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach
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obejmujących cały dział programowy lub kilka działów;
f) pisemna praca kontrolna w formie próbnego zadania egzaminacyjnego;
g) ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej instrukcji
lub według własnej metody postępowania;
h) ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej instrukcji
i prezentacji jego wyników w formie ustnej lub pisemnej;
i) ćwiczenie praktyczne polegające na zaprojektowaniu metody postępowania,
wykonaniu zadania i zaprezentowaniu jego wyników w formie ustnej lub pisemnej;
j) praca projektowa zlecona do wykonania samodzielnie lub w zespole,
k) zaakceptowana przez nauczyciela praca projektowa wynikająca z własnej inicjatywy
ucznia, będąca przejawem jego aktywności oraz dążenia do samorozwoju
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów):
1) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,
3) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
4) o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
zachowania,
5) uchylono
7. Przekazanie informacji wymienionych w ust. 5 i 6 należy odnotować w postaci
odpowiedniego zapisu w dzienniku lekcyjnym.
§ 54.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić ustnie lub na wniosek rodzica pisemnie, z odwołaniem się do
wymagań edukacyjnych.

§ 55.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologicznipedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie ustaleń zawartych w planie
działań wspierających, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
§ 56.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć.
§ 57.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzje w tej
sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Okres zwolnienia musi
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być zgodny z określonym w opinii wydanej przez lekarza.
2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
właściwej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą
słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
z zastrzeżeniem ust.3. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia
w danym typie szkoły.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej lub z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
5. uchylono
§ 58.
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca według
następującej skali:
skala ocen zachowania
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Skrót
literowy
wz
bdb
db
popr
ndp
ngn

4. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy uwzględnia opinię innych
nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczną
z zastrzeżeniem § 75.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. uchylono
8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
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zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
§ 59.
Szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalania określają „Kryteria
oceniania zachowania”
§ 60.
1. Oceny bieżące ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Zasady bieżącego oceniania z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu ustala
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne i podaje je do wiadomości uczniów w
terminie określonym w §53 ust. 2.
3. Zapis oceny bieżącej w dzienniku musi zawierać datę jej wstawienia.
§ 61.
Nauczyciel jest obowiązany do poprawiania sprawdzianów pisemnych i przedstawienia
uczniom wyników w ciągu 3 tygodni od daty ich napisania.
§ 62.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali określonej odpowiednio w § 52 ust. 1
i § 58 ust.3.
2. Datę zakończenia klasyfikacji śródrocznej tj. ustalenia i wpisania do dziennika
lekcyjnego stopnia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej określa dla każdego roku
szkolnego dyrektor szkoły.
§ 63.
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych wg skal określonych
odpowiednio w § 52 ust.1 i § 58 ust.3.
§ 64.
1. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Oceny klasyfikacyjne roczne z praktyk zawodowych ustala opiekun praktyk
w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.
3. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) z zajęć praktycznych i innych zajęć
edukacyjnych, w przypadku, gdy są one prowadzone dla grupy uczniów przez więcej
niż jednego nauczyciela, ustala po uzgodnieniu z pozostałymi jeden z nauczycieli
prowadzonych zajęcia, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
Nauczyciel ten ma prawo, w przypadku zajęć praktycznych, w uzasadnionych
przypadkach zmienić po uzgodnieniu z dyrektorem harmonogram zajęć praktycznych
ucznia w taki sposób, aby stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków
spowodowanych nieobecnością na zajęciach lub innymi przyczynami.
§ 65.
1. W terminie 3 dni zajęć lekcyjnych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
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Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2. Nauczyciele wpisują oceny przewidywane w dzienniku lekcyjnym wraz z datą ich
wystawienia.
3. Pisemna informacja o ocenach przewidywanych jest przekazywana rodzicom na
zebraniu.
4. Roczne oceny klasyfikacyjne nie mogą być niższe niż oceny przewidywane.
5. Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.
6. Warunki konieczne do skorzystania z możliwości ubiegania się o podwyższenie oceny:
1) złożenie do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne pisemnego
wniosku w ciągu dwóch dni od poinformowania go o ocenie przewidywanej;
2) obecność na co najmniej 90% zajęć z danego przedmiotu;
3) napisanie prac pisemnych lub wykonanie ćwiczeń praktycznych na których uczeń
był nieobecny w terminie ustalonym przez nauczyciela;
7. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust.6 nauczyciel wyznacza termin
i zakres sprawdzianu pisemnego lub zadania praktycznego.
8. W szczególnych przypadkach do sprawdzianu, o którym mowa w ust.7, może przystąpić
uczeń, który nie spełnił warunku określonego w ust. 6 pkt.2, a uzyskał zgodę dyrektora
szkoły.
9. Warunkiem ubiegania się ucznia o podwyższenie oceny zachowania w stosunku do oceny
przewidywanej:
1) złożenie przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) do wychowawcy
pisemnego wniosku, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch dni od poinformowania go o
ocenie przewidywanej,
2) brak nagany dyrektora.
10. W przypadku spełnienia powyższych warunków wychowawca ponownie ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania, po zasięgnięciu opinii wszystkich nauczycieli
prowadzących zajęcia w danej klasie oraz uczniów danej klasy.
11. Pisemne uzasadnienie oceny zachowania wychowawca przedstawia uczniowi
ubiegającemu się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana oraz jego rodzicom.
§ 66.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 74 ust.1 oraz § 75.
§ 67.
Roczne oceny klasyfikacyjne nauczyciele ustalają najpóźniej na 1 dzień zajęć lekcyjnych
przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
§ 68.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej
lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny z zastrzeżeniem § 77.
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki
poza szkołą.
5. Dyrektor szkoły wyznacza egzaminy klasyfikacyjne uczniowi ubiegającemu się o
przyjęcie do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa
szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany
w zakresie rozszerzonym.
6. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 5, przeprowadza się
z nierealizowanych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych
w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń
przechodzi, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego.
7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń
przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących
dane zajęcia.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 69.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza wyznaczony przez dyrektora szkoły
egzaminator, którym jest nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych, w obecności
innego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin
klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzaminator ustala formę i czas trwania egzaminu oraz zadania (tematy)
egzaminacyjne.
4. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko
ucznia, zadania egzaminacyjne. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą
informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
.
§ 70.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 71.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
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oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 58 ust. 7
oraz § 74 ust. 12.

§ 72.
1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 71. nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 74 ust. 12.
2. uchylono.
§ 73.
Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 58 pkt.7 i 8.
§ 74.
1 Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych oraz
innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń;
dla tych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy ma mieć przede wszystkim formę
odpowiednio ćwiczeń lub zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze- jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Zadania (tematy) egzaminacyjne przygotowuje egzaminujący a zatwierdza
przewodniczący komisji. Przewodniczący ustala również czas trwania egzaminu.
7. Ocenę z egzaminu ustala egzaminujący po uzgodnieniu z pozostałymi członkami
komisji.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
skład komisji, nazwisko i imię ucznia zdającego egzamin, termin egzaminu, zadania
(tematy) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Na podstawie
protokołu wychowawca klasy dokonuje odpowiedniego wpisu do arkusza ocen.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić do
niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
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w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.
§ 75.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
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Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 74 ust.1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nazwę zajęć, imię i
nazwisko ucznia, skład komisji, termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin
posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z
uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11. Komisje, o których mowa w ust.4 pkt.2, ustalają ocenę w obecności przynajmniej 2/3
powołanego składu.
12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 76.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
powinna, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 77.
1. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające mu uzupełnienie braków.
2. Warunki ustalenia oceny klasyfikacyjnej określa każdorazowo dyrektor szkoły.
§ 78.
Zasady przechowywania protokołów z egzaminów kwalifikacyjnych i poprawkowych
określają przepisy dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 79.
1. Świadectwo promocyjne i ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który
w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę
co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej
ocen, o której mowa w ust.1 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie
jest liczba całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
§ 80.
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Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

Rozdział 8
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH
KSZTAŁCĄCYCH W FORMIE STACJONARNEJ.
§ 81.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
§ 82.
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym
zakresie,
2) udzielanie pomocy słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy,
4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz
specjalnych uzdolnieniach słuchacza,
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 83.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie o nich
słuchaczy,
2) bieżące ocenianie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych i warunków ich poprawiania.
5) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane semestralnych
ocen klasyfikacyjnych.
§ 84.
Zachowania słuchacza nie ocenia się.
§ 85.
1. Oceny bieżące, oceny z egzaminów semestralnych i oceny klasyfikacyjne semestralne
ustala się w stopniach wg następującej skali:
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stopień

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

skrót literowy

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

cel
bdb
db
dst
dop
ndst

oznac
zenie
cyfro
we
6
5
4
3
2
1

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” i „ - ” z wyjątkiem
znaku „+ ” przy ocenie celującej i znaku „ - ” przy ocenie niedostatecznej.

§ 86.
1. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne wynikające z realizowanej podstawy
programowej, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciel zapoznaje słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi w terminie pierwszych
tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego oraz w tym samym terminie składa
(ew. aktualizuje wcześniej złożone) pisemne opracowanie wymagań w bibliotece
szkolnej. Fakt zapoznania słuchaczy z wymaganiami nauczyciel odnotowuje
w dzienniku szkolnym.
3. Wymagania edukacyjne są udostępniane w bibliotece szkolnej słuchaczom,
nauczycielom szkoły oraz osobom sprawującym nadzór pedagogiczny.
§ 87.
1. Nauczyciel w terminie wymienionym w § 86 ust.2 informuje słuchaczy o sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w następujących formach:
a) wypowiedź ustna, będąca odpowiedzią na pytania nauczyciela, prezentacją
rozwiązania zadania lub wykonaniem innego polecenia;
b) wypowiedź ustna, będąca prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego materiału
przygotowanego przez ucznia na zadany temat;
c) pisemna praca domowa;
d) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte na ostatnich
trzech zajęciach;
e) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach
obejmujących cały dział programowy lub kilka działów;
f) pisemna praca kontrolna w formie próbnego zadania egzaminacyjnego;
g) ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej instrukcji
31

lub według własnej metody postępowania;
h) ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej instrukcji
i prezentacji jego wyników w formie ustnej lub pisemnej;
i) ćwiczenie praktyczne polegające na zaprojektowaniu metody postępowania,
wykonaniu zadania i zaprezentowaniu jego wyników w formie ustnej lub
pisemnej;
j) praca projektowa zlecona do wykonania samodzielnie lub w zespole.
3. Wychowawca klasy informuje słuchaczy o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej.
§ 88.
1. Oceny są jawne dla słuchacza.
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu na
warunkach określonych przez nauczycieli.
3. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej
lub pisemnej w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.
§ 89.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologicznipedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie ustaleń zawartych w planie
działań wspierających, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
§ 90.
1. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może być zwolniony na czas określony
z informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor
szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Okres zwolnienia musi być zgodny z określonym
w opinii wydanej przez lekarza.
2. Dyrektor zwalnia słuchacza z realizacji zajęć nauki jazdy pojazdem silnikowym na
podstawie przedłożonego prawa jazdy odpowiedniej kategorii. W dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię prawa jazdy
oraz datę wydania uprawnienia.
§ 91.
1. Oceny bieżące ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Zasady bieżącego oceniania z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu ustala
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne i podaje je do wiadomości słuchaczy w
terminie określonym w § 86 ust. 2.
3. Zapis oceny bieżącej w dzienniku musi zawierać datę jej wystawienia.
§ 92.
Nauczyciel jest obowiązany do poprawiania sprawdzianów pisemnych i przedstawienia
słuchaczom wyników w ciągu 2 tygodni od daty ich napisania.
§ 93.
1. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na
semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
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2. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzone z
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, przeprowadzane w ostatnim tygodniu danego semestru. Nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru
informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe
zajęcia edukacyjne w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia,
oraz uzyskał z tych zajęć oceny pozytywne.
Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych,
czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego
4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia, pracę kontrolną. Uzyskanie oceny pozytywnej z tej pracy
jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
5. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się
z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy zdaje się
w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust.6. i ust.7.
6. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
7. Słuchacz zdaje w semestrach I –IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego
przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch
przedmiotów zawodowych. Wyboru przedmiotów, z których zdawane są egzaminy,
dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości
słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
8. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka
polskiego, języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał
ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach
i uzyskał oceny pozytywne. Semestralna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć jest zgodna
z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu.
9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin ten wyznacza się po zakończeniu
semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru
wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
§ 93a.
1. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
2. Nauczyciel wymieniony w ust. 1 przygotowuje tematy (zadania) egzaminacyjne, ustala
zestawy egzaminacyjne do egzaminu ustnego, określa z zastrzeżeniem ust. 6 czas
trwania egzaminu oraz ustala ocenę.
3. Zakres treści tematów (zadań) egzaminacyjnych na egzaminie pisemnym musi być
zgodny z programem nauczania realizowanym w semestrze, z którego słuchacz zdaje
egzamin.
4. Treść tematów (zadań) w zestawach do egzaminu ustnego musi obejmować całość treści
programowych realizowanych w semestrze, z którego słuchacz zdaje egzamin
5. Na egzaminie ustnym zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów
egzaminacyjnych.
6. Czas trwania egzaminu pisemnego nie może przekraczać 120 minut, a egzaminu
ustnego 30 minut. Na przygotowanie się do egzaminu ustnego przeznacza się 10 minut.
7. Na egzaminie ustnym nauczyciel nie może egzaminować w tym samym czasie więcej
niż jednego zdającego.
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8. Ocenę łączną z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej i ustnej ustala
nauczyciel przeprowadzający egzamin i informuje o niej słuchacza. Ocena ta staje się
oceną klasyfikacyjną semestralną.
9. Oceny z części pisemnej, części ustnej oraz ocenę łączną egzaminów semestralnych
ustala się wg. skali określonej w § 85.
10. Ocenę z egzaminu ustnego i pisemnego nauczyciel wpisuje do indeksu słuchacza.
11. Wyniki egzaminów semestralnych (odp. z egzaminu pisemnego, ustnego, ocenę łączną)
nauczyciele zobowiązani są wpisywać do protokołu zbiorczego egzaminów
semestralnych (w/w protokół stanowi załącznik do dziennika lekcyjnego) w terminie nie
później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
12. W czasie egzaminu semestralnego słuchacze mogą korzystać wyłącznie z pomocy
dopuszczonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 94.
1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z praktyk zawodowych ustala opiekun praktyk w
porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.
3. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w przypadku, gdy są one
prowadzone dla grupy uczniów przez więcej niż jednego nauczyciela, ustala, po
uzgodnieniu z pozostałymi jeden z nauczycieli prowadzących zajęcia, wyznaczony
przez dyrektora szkoły.
§ 95.
1. W terminie 3 dni zajęć lekcyjnych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani
poinformować słuchacza o przewidywanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciele wpisują oceny przewidywane w dzienniku lekcyjnym wraz z datą ich
wystawienia.
3. Semestralne oceny klasyfikacyjne nie mogą być niższe niż oceny przewidywane.
4. Słuchacz może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
5. Warunki konieczne do skorzystania z możliwości ubiegania się o podwyższenie oceny:
1) złożenie do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne pisemnego
wniosku w ciągu dwóch dni od poinformowania go o ocenie przewidywanej;
2) obecność na co najmniej 70 % zajęć z danego przedmiotu;
3) napisanie prac pisemnych lub wykonanie ćwiczeń praktycznych na których
uczeń był nieobecny w terminie ustalonym przez nauczyciela;
6. W przypadku spełnienia powyższych warunków nauczyciel wyznacza termin i zakres
sprawdzianu pisemnego lub zadania praktycznego.
1.
2.

§ 96.
Oceny klasyfikacyjne semestralne nauczyciele ustalają najpóźniej na 1 dzień zajęć
lekcyjnych przed semestralnym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
Oceny klasyfikacyjne semestralne ustalone przez nauczycieli nie mogą być niższe od
ocen przewidywanych, o których mowa w § 95.

§ 97.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być
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zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 104.
§ 98.
1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej semestralnej z powodu
nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczaniu.
2. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Dyrektor szkoły wyznacza egzaminy klasyfikacyjne słuchaczowi ubiegającemu się o
przyjęcie na semestr programowo wyższy, niż to wynika z wpisu w indeksie
potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego, słuchacza zmieniającego typ
szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.
5. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 4, przeprowadza się z nierealizowanych
przez słuchacza obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania
dla semestru programowo niższego od semestru, na który słuchacz jest przyjmowany.
6. Różnice programowe są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli
prowadzących dane zajęcia.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia
się ze słuchaczem.
§ 99.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza wyznaczony przez dyrektora egzaminator, którym
jest nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tych
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzaminator ustala
czas trwania egzaminu oraz zadania (tematy) egzaminacyjne.
3. Na podstawie prowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę
klasyfikacyjną semestralną.
4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności: skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne i wynik egzaminu i
ocenę ustaloną w wyniku egzaminu. Do protokołu dołącza się pisemną pracę słuchacza i
zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen.
§ 100.
Słuchacz w szkole dla dorosłych jest promowany po każdym semestrze.
§ 101.
Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
§ 101a.
1 Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo
wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek
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słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony
w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji
i promocji słuchaczy.
3. Słuchacz może powtarzać semestr raz w okresie kształcenia w szkole. W wyjątkowych
przypadkach dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić zgodę
na powtórzenie semestru po raz drugi.

§ 102.
Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał
semestralne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wyższe od
stopnia niedostatecznego.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

§ 103.
Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej
oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć, z których słuchacz przystępuje do egzaminu
klasyfikacyjnego.
Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z
części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.
Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po
zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego, a po zakończeniu semestru
wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor
szkoły.
Zadania (tematy) egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący egzamin.
Nauczyciel ten ustala również czas trwania egzaminu.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nauczyciel wymieniony w ust. 5
sporządza protokół zawierający: nazwisko i imię słuchacza zdającego egzamin, zakres
egzaminu, termin egzaminu, zadania (tematy) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz
ustaloną przez przeprowadzającego egzamin. Do protokołu załącza się pisemne prace
słuchacza i zwięzłą informację o części ustnej egzaminu. Protokół podpisuje nauczyciel
przeprowadzający egzamin. Na podstawie protokołu opiekun klasy dokonuje
odpowiedniego wpisu do arkusza ocen.
Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może
przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego (otrzymując ocenę niedostateczną) nie
trzymuje promocji na semestr następny i powtarza semestr.

§ 104.
1. Słuchacz może, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w semestrze, 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.
2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian
wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.
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4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład komisji.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9.. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
§ 105.
1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
w całości, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci,
lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki
zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu.
2. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
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3.
4.
5.

6.

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki
zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się
kształci;
3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,
w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się
kształci.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt.3, powinno być przedłożone dyrektorowi
szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki
zawodu.
Zwolnienie, o którym mowa w ust.2, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora
szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz
się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
Dla słuchacza występującego o zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, szkoła organizuje
zajęcia praktycznej nauki zawodu umożliwiające uzupełnienie treści programowych.
Zakres umiejętności zawodowych wymagających uzupełnienia oraz wymiar zajęć
praktycznej nauki zawodu określa dyrektor szkoły.
W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbywania
praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony
w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki
zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

§ 106.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
słuchacza uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo
wyższym, szkoła w miarę możliwości stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.
§ 107.
1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki
zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną,
wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin
eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę
prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku
egzaminu eksternistycznego.
§ 108.
Zasady przechowywania protokołów z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
określają przepisy dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Rozdział 9
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
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W SZKOŁACH DLA DOROSLYCH
KSZTAŁCĄCYCH W FORMIE ZAOCZNEJ
ORAZ KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH
§ 109.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę
podstawę oraz formułowaniu oceny.
2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie;
2) udzielanie pomocy słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się
oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 110.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych;
2) ocenianie ćwiczeń i prac kontrolnych;
3) przeprowadzenie egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
4) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane
semestralnych ocen klasyfikacyjnych.
§ 111.
1. Oceny z ćwiczeń i prac kontrolnych oraz oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się
w stopniach wg. następującej skali:
stopień

1.
2.
3.
4.
5.
6.

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

skrót literowy

cel
bdb
db
dst
dop
ndst

oznac
zenie
cyfro
we
6
5
4
3
2
1

2. Przy ocenach z ćwiczeń i prac kontrolnych dopuszcza się stosowanie znaków „ + ”
i „ - ” z wyjątkiem znaku „+ ” przy ocenie celującej i znaku „ - ” przy ocenie
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niedostatecznej.
§ 112.
Zachowania słuchacza nie ocenia się. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
§ 113.
1. Formułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne, o których mowa w § 110 pkt 1
muszą wynikać z realizowanych przez nich programów nauczania.
2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć muszą dodatkowo zawierać wykaz
obowiązkowych ćwiczeń i prac kontrolnych z tych zajęć.
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września,
informują słuchaczy:
1) o wymaganiach edukacyjnych o których mowa w ust. 1 i 2;
2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.
4. Pisemne opracowanie wymagań edukacyjnych każdy nauczyciel składa dyrektorowi
szkoły w terminie wymienionym w ust. 3. Egzemplarze wymagań dyrektor udostępnia
słuchaczom i nauczycielom szkoły oraz osobom sprawującym nadzór pedagogiczny.
5. Zapoznanie się z wymaganiami słuchacz potwierdza podpisem w dzienniku lekcyjnym.
§ 114.
1. Oceny są jawne dla słuchacza. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne słuchacz
otrzymuje do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.
2. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
§ 115.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologicznipedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie ustaleń zawartych w planie
działań wspierających, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
§ 115a.
1. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może być zwolniony na czas określony
z informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor
szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Okres zwolnienia musi być zgodny
z określonym w opinii wydanej przez lekarza.
2. Dyrektor zwalnia słuchacza z realizacji zajęć nauki jazdy pojazdem silnikowym na
podstawie przedłożonego prawa jazdy odpowiedniej kategorii. W dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię prawa jazdy
oraz datę wydania uprawnienia.
§ 116.
1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
2. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli z wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne
semestralne pozytywne.
§ 116a.
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1 Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo
wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek
słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony
w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji
i promocji słuchaczy.
3.

Słuchacz może powtarzać semestr raz w okresie kształcenia w szkole. W wyjątkowych
przypadkach dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić zgodę
na powtórzenie semestru po raz drugi

§ 117.
Słuchacz kończy szkolę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach
programowo niższych, uzyskał oceny pozytywne.
§ 118.
1. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
słuchacza w danym semestrze z zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych semestralnych, w trybie określonym
w § 120 ust.1 i 2.
2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 129.
3. Klasyfikowanie semestralne przeprowadza się w terminie ostatnich 3 tygodni zajęć
semestru. Datę zakończenia klasyfikacji, którym jest semestralne klasyfikacyjne
posiedzenie Rady Pedagogicznej, określa dla każdego semestru dyrektor szkoły.
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze
programowo wyższym szkoła w miarę możliwości stwarza słuchaczowi szansę
uzupełnienia braków.
§ 119.
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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§ 119a.
W terminie 10 dni zajęć lekcyjnych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani
poinformować słuchacza o przewidywanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych.
Nauczyciele wpisują oceny przewidywane w dzienniku lekcyjnym wraz z datą ich
wystawienia.
Semestralne oceny klasyfikacyjne nie mogą być niższe niż oceny przewidywane.
Słuchacz może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
Warunki konieczne do skorzystania z możliwości ubiegania się o podwyższenie oceny:
1) złożenie do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne pisemnego
wniosku w ciągu dwóch dni od poinformowania go o ocenie przewidywanej;
2) obecność na co najmniej 70 % zajęć z danego przedmiotu;
W przypadku spełnienia powyższych warunków nauczyciel wyznacza termin i zakres

sprawdzianu pisemnego lub zadania praktycznego.
§ 120.
1. Ocenami klasyfikacyjnymi semestralnymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania są oceny ustalone w wyniku przeprowadzenia
egzaminów semestralnych z tych zajęć. Egzaminy muszą być przeprowadzane w
ostatnim tygodniu danego semestru. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne na
początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych
2. Do egzaminu semestralnego z zajęć edukacyjnych dopuszcza się słuchacza, który był
obecny na obowiązkowych konsultacjach w ilości przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te konsultacje w szkolnym planie nauczania oraz uzyskał oceny
pozytywne z wszystkich ćwiczeń i prac kontrolnych określonych w wymaganiach
edukacyjnych jako obowiązkowe. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują
słuchacza szkoły dla dorosłych, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu
semestralnego
W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany
wykonać (w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia
edukacyjne) drugą pracę kontrolną, z której ocena decyduje o dopuszczeniu do egzaminu
semestralnego.
3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie
uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje w wymiarze
wymienionym w ust.2, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny
pozytywne.
4. Tematy prac kontrolnych powinny być podane słuchaczom przez nauczycieli do dnia
31 września w semestrze jesiennym i do 15 marca w semestrze wiosennym. Terminy
oddania prac przez słuchaczy ustalają odpowiednio nauczyciele.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie wykonał w wymaganym terminie
pracy kontrolnej z zajęć edukacyjnych i w związku z tym nie mógł przystąpić do
egzaminu semestralnego z tych zajęć w wyznaczonym terminie, po spełnieniu
warunków określonych w ust.2 lub ust.3 zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym,
o którym mowa w § 122.
6. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu semestralnego z zajęć edukacyjnych podejmuje
nauczyciel prowadzący te zajęcia.
§ 121.
1. Harmonogram egzaminów semestralnych na dany semestr po uzgodnieniu z
odpowiednimi nauczycielami ustala dyrektor szkoły i podaje do wiadomości słuchaczy i
nauczycieli w terminie nie później niż 1 miesiąc przed pierwszym planowanym
egzaminem.
2. Egzaminy powinny odbywać się z zastrzeżeniem § 122 w terminie klasyfikowania
semestralnego wymienionym w § 118 ust.3 nie później jednak niż 1 dzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W uzasadnionych wypadkach
dyrektor może wyznaczyć egzamin przed tym terminem, ale po zakończeniu konsultacji
z danych zajęć edukacyjnych w semestrze.
3. W jednym dniu słuchacz może zdawać egzaminy semestralne nie więcej niż z trzech
zajęć edukacyjnych.
§ 122.
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1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust.1 powinien być wyznaczony po zakończeniu
semestru jesiennego nie później niż do kończ lutego lub po zakończeniu semestru
wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
§ 123.
1. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się
z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne
zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3.
2. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
3. Słuchacz zdaje w semestrach I –IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego
przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch
przedmiotów zawodowych. Wyboru przedmiotów, z których zdawane są egzaminy,
dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości
słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
§ 124.
1. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobry a w ciągu semestru
z ćwiczeń i prac kontrolnych określonych w § 120 ust.2 uzyskał oceny pozytywne oraz
był aktywny na zajęciach.
2. O zwolnieniu z egzaminu, o którym mowa w ust.1, na pisemną prośbę słuchacza,
decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny
klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.
4. Słuchacz, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego może przystąpić
do egzaminu ustnego z zajęć edukacyjnych, dla których przewidziany jest zgodnie
z § 123 egzamin składający się z części pisemnej i ustnej.
§ 125.
1. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
2. Nauczyciel wymieniony w ust.1 przygotowuje tematy (zadania) egzaminacyjne, ustala
zestawy egzaminacyjne do egzaminu ustnego, określa z zastrzeżeniem ust.6 czas
trwania egzaminu oraz ustala ocenę egzaminu.
3. Zakres treści tematów (zadań) egzaminacyjnych na egzaminie pisemnym musi być
zgodny z programem nauczania realizowanym w semestrze, z którego słuchacz zdaje
egzamin.
4. Treść tematów (zadań) w zestawach wymienionych w ust.2 musi obejmować całość
treści programowych realizowanych w semestrze, z którego słuchacz zdaje egzamin.
5. Na egzaminie ustnym zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów
egzaminacyjnych. Zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona.
6. Czas trwania egzaminu pisemnego nie może przekraczać 120 minut a egzaminu ustnego
30 minut. Na przygotowanie się do egzaminu ustnego przeznacza się 10 minut.
7. Na egzaminie ustnym nauczyciel nie może egzaminować w tym samym czasie więcej
niż jednego zdającego.
8. Ocenę łączną z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej i ustnej ustala
nauczyciel przeprowadzający egzamin i informuje o niej słuchacza. Ocena ta staje się
oceną klasyfikacyjną semestralną w rozumieniu § 120 ust.1.
9. Oceny z części pisemnej, części ustnej oraz ocenę łączną egzaminów semestralnych
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ustala się wg. skali określonej w § 111.
10. Ocenę z egzaminu ustnego i pisemnego nauczyciel wpisuje do indeksu słuchacza.
11. Wyniki egzaminów semestralnych (odp. z egzaminu pisemnego, ustnego, ocenę łączną)
nauczyciele zobowiązani są wpisywać do protokołu zbiorczego egzaminów
semestralnych (w/w protokół stanowi załącznik do dziennika lekcyjnego) w terminie nie
później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
12. W czasie egzaminu semestralnego słuchacze mogą korzystać wyłącznie z pomocy
dopuszczonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 126.
1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej
oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Egzaminy poprawkowe
przeprowadza się po każdym semestrze.
2. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się
z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy
zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem § 123 ust. 2 i 3.
3. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono zgodnie z § 122 ust.1 dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz
zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
5. Termin egzaminu poprawkowego ustala nauczyciel prowadzący egzamin. Egzamin
musi się odbyć w terminie do końca lutego (dotyczy egzaminu po semestrze jesiennym)
lub do 31 sierpnia (dotyczy egzaminu po semestrze wiosennym).
6. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym ustalonym
przez dyrektora szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół
zawierający: nazwisko i imię egzaminatora, nazwisko i imię słuchacza zdającego
egzamin, nazwę zajęć edukacyjnych, semestr, termin egzaminu, tematy (zadania)
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę z egzaminu. Do protokołu załącza
się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
Protokół stanowi załącznik do arkusza słuchacza.
8. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr
następny.
§ 127.
1. Słuchaczowi poprawiającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki
zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio pozytywną ocenę
klasyfikacyjną i zwalnia się go z obowiązków uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin
eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę
prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku
egzaminu eksternistycznego.

§ 128.
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1. Dyrektor szkoły może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny słuchaczowi ubiegającemu
się o przyjęcie na semestr, na który jest promowany zgodnie z zapisem w arkuszu ocen,
w przypadku dokonania przez słuchacza zmiany kierunku kształcenia związanej ze
zmianą typu szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie
rozszerzonym.
2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się
z nierealizowanych przez słuchacza obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych
w szkolnym planie nauczania dla semestru programowo niższego od semestru na który
słuchacz jest przyjmowany.
3. Różnice programowe są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli
prowadzących dane zajęcia.
4. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć najpóźniej 1 tydzień przed końcem semestru.
5. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza dyrektor szkoły na prośbę zainteresowanego
słuchacza. Dokładny termin egzaminu powinien być uzgodniony ze słuchaczem.
6. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem
ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i technologii informacyjnej ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
imię i nazwisko zdającego, imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących, termin
egzaminu, zakres egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz
uzyskana przez słuchacza ocenę. Do protokołu załącza się pisemną pracę słuchacza
i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen słuchacza.
10. Ocena ustalona w wyniku przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczną
oceną klasyfikacyjną semestralną w rozumieniu § 120 ust.1 z zastrzeżeniem § 129.
1.

2.

3.
4.

§ 129.
Słuchacz może zgłosić do dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenie, jeżeli uzna, że
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może być
składane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny
dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się ze słuchaczem.
W skład komisji, o której mowa w ust.2 wchodzą:
1) dyrektor szkoły;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2 może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
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6.

7.

8.
9.

same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje z porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 126 ust.1.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu, o którym mowa w ust.7 załącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen słuchacza.
Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust.2 w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 129a.
1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
w całości, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci;
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki
zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu.
2. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym się kształci;
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki
zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się
kształci;
3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,
w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się
kształci.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt.3, powinno być przedłożone dyrektorowi
szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki
zawodu.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust.2, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora
szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz
się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
5. Dla słuchacza występującego o zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, szkoła organizuje
zajęcia praktycznej nauki zawodu umożliwiające uzupełnienie treści programowych.
Zakres umiejętności zawodowych wymagających uzupełnienia oraz wymiar zajęć
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praktycznej nauki zawodu określa dyrektor szkoły.
6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbywania
praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
„zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części
z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
§ 129 b
Przebieg nauczania Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla dorosłych:
1. W toku realizacji programu kształcenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla dorosłych
prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako zaliczanie poszczególnych
przedmiotów/jednostek modułowych.
2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych rozumiane jest jako
sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania
teoretycznego i praktycznego.
3. Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego
przedmiotu/jednostki modułowej.
4.Uzyskaniem zaliczenia przez słuchacza jest otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu
wiedzy i umiejętności w formie ustnej lub pisemnej.
1. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co
umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w
zakresie tej kwalifikacji.
2. Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu
zawodowego w następujących przypadkach:
a) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%,
b) przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
substancji psychoaktywnych.
Rozdział 10
ZASADY PRZYJMOWANIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. ks. J.Tischnera
§ 130.
Rekrutację do klas pierwszych prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna,
powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. J.Tischnera w terminie ustalonym przez
organ nadzoru pedagogicznego.
§ 131.
O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży w Zespole Szkół
mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
§ 132.
W procesie rekrutacji do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
uwzględnia się:
1) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
(zwanego dalej egzaminem gimnazjalnym),
2) oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia
gimnazjum, określone w szkolnym regulaminie rekrutacji dla poszczególnych
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kierunków kształcenia;
3) niżej wymienione osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim;
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym.
§ 133.
Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych określa regulamin
rekrutacji.
§ 134.
uchylono
§ 135.
uchylono
§ 136.
W przypadku, gdy kandydat był zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych,
przy obliczeniu ilości punktów przyjmuje się za wynik egzaminu taką samą ilość punktów jak
za oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych w § 132 pkt 2.
§ 137.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości punktów o
kolejności tych kandydatów decydują w pierwszej kolejności punkty uzyskane za oceny
z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 132 pkt.2, w drugiej kolejności punkty za ocenę
z języka polskiego.
§ 138.
Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
w przyjęciu mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki;
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
§ 139.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły
zawodowej powinni posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 140.
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1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmowani są absolwenci zasadniczych
szkół zawodowych, absolwenci gimnazjum oraz absolwenci ośmioletniej szkoły
podstawowej.
2. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 18 lat
lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
3. Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą zostać osoby dorosłe:
a) Absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół.
b) Absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na

rynku pracy.
c) Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować

wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę.
d) Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

§ 141.
uchylono
&142
uchylono
§ 143.
W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uwzględnia się:
1) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
2) oceny z dwóch zajęć edukacyjnych: matematyka i język polski, podane
na świadectwie ukończenia szkoły programowo najwyższej.
& 144
uchylono
§ 145.
uchylono
§ 146.
uchylono
§ 147.
uchylono
§ 148.
uchylono.
§ 149.
uchylono
&150
uchylono
§ 151.
uchylony
§ 152.
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Uczeń może być przyjęty do szkoły na zasadzie przeniesienia z innej szkoły w trakcie roku
szkolnego lub do klasy programowo wyższej. Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje Dyrektor
Zespołu Szkół na podstawie odrębnych przepisów.
§ 153
Decyzję o przyjęciu słuchacza do szkoły dla dorosłych na zasadzie przeniesienia z innej
szkoły lub na semestr programowo wyższy podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie
odrębnych przepisów.

Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 154.
1. Zespół Szkół im. ks. J.Tischnera posiada własny sztandar.
2. Szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczęci urzędowych zawierających nazwy
tych szkół.
3. Zespół Szkół im. ks. J.Tischnera używa pieczątki o następującej treści:
ZESPOŁ SZKÓŁ
im. ks. Józefa Tischnera
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20A
REGON 000188819
tel. 12 271-01-81, tel/fax 12 27- 10-72
4. Szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczątek z nagłówkiem Zespół Szkół im. ks.
J.Tischnera i nazwą szkoły oraz adresem.
5. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą do wydania świadectw i ich
duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową wg odrębnych przepisów.
7. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującymi instrukcjami kancelaryjnymi
oraz przepisami MEN.
§ 155.
Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 26.06.2007 r.
Zatwierdzono jednolity tekst Statutu uchwałą Rady Pedagogicznej nr 18/2006/2007 z dnia
26.06.2007 r.
§ 156.
Ujednolicony statut obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r. (uchwała Rady pedagogicznej
nr 20/2016/2017 w sprawie zmian w Statucie).
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Zatwierdzam:

Dobczyce, dnia 30 listopad 2017r.
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