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Podstawa prawna:
1.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2.
Konwencja o prawach dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
3.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z poźo. zm.).
4.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
5.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z
późn. zm.).
6.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.).
7.
Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające,
Karta Nauczyciela.
8.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, zpóźn.
zm.).
9.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1).
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zpóźn.
zm.).
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018
r., poz. 998, z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuoczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn.
zm.).
13.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r.,
poz. 2096, z późn. zm.).
14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260,
z późn. zm.).
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DZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

13.
14.
15.
16.

§1
Siedziba Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 znajduje się przy ulicy Kilioskiego 24a w Gliwicach.
Organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
Szkoła używa nazwy: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Gliwicach.
Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Gliwicach jest 3-letnią szkołą na podbudowie ośmioletniej szkoły
podstawowej.
W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 w szkole prowadzone są oddziały dla absolwentów
gimnazjum.
Niniejszy statut dotyczy ww. uczniów w pełnym zakresie.
Treści programowe przeznaczone dla uczniów, o których mowa w ust. 7 oraz sposób organizacji ich
nauki w zawodzie określają odrębne przepisy prawa.
Ukooczenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację
wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w branżowej
szkole II stopnia w roku szkolnym 2020/2021
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 kształci w zawodach:
1) mechanik pojazdów samochodowych;
2) elektromechanik pojazdów samochodowych;
3) blacharz samochodowy;
4) mechanik motocyklowy;
5) kierowca mechanik.
Kierunki kształcenia oraz specjalności w poszczególnych latach szkolnych są ujęte w zadaniach
naborowych i arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym corocznie przez organ prowadzący.
Dla realizacji programu nauczania zajęd praktycznych oraz praktycznej nauki zawodu szkoła
prowadzi Warsztaty Szkolne.
Zmiana zawodu może nastąpid w trakcie klasy I oraz w I semestrze klasy II.
Termin uzupełnienia różnic programowych pokrywa się z terminem najbliższej klasyfikacji.

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

1.

§ 2
Celem prowadzonej działalności oświatowej jest kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
młodzieży, przygotowanie do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
aktualizacja wiedzy zawodowej.
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1.

§3
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze
określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,
a w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania wykształcenia
i związanego z nim świadectwa ukooczenia szkoły;
3) podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych;
4) przygotowanie do uzyskania tytułów kwalifikacji w zawodach;
5) zapewnienie młodzieży pomocy w planowaniu kariery zawodowej i aktywnym wchodzeniu na
rynek pracy;
6) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
7) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad ustawy
stosownie do warunków i wieku uczniów - we współpracy z władzami oświatowymi, władzami
miasta i środowiskowymi ośrodkami kulturowymi i artystycznymi;
8) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
9) prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej wśród uczniów, ich rodziców, wychowawców i innych pracowników szkoły
w celu przeciwdziałania narkomanii;
10) zapewnienie uczniom korzystania z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej z poszanowaniem ich przekonao światopoglądowych.
12) umożliwianie rozwoju zainteresowao i uzdolnieo uczniów;
13) umożliwianie uczniowi realizowania indywidualnego nauczania;
14) upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec problemów
ochrony środowiska naturalnego;
15) kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów i poszanowanie konstytucyjnych
praw i wolności obywatelskich;
16) wyrabianie wrażliwości uczniów poprzez działania na rzecz wolontariatu;
17) sprawowanie funkcji opiekuoczych w stosunku do uczniów, uwzględniając ich wiek, możliwości
rozwojowe, potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów
bezpieczeostwa i higieny.
§4

1.

Do zadao szkoły należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego procesu kształcenia;
2) sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeostwa:
w czasie zajęd obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole
i organizowanych przez szkołę poza jej terenem, w czasie przerw opieka nad uczniami
sprawowana jest przez dyżurujących nauczycieli wg harmonogramu obowiązującego
w danym semestrze;
3) udzielanie wsparcia uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
potrzebna jest pomoc pedagogiczna, psychologiczna;
4) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
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6)
7)
8)

1.

2.

organizowanie zajęd praktycznych dla uczniów;
organizowanie egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizacja współdziałania szkoły
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§5
Kierunki działao Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3 zmierzające do osiągnięcia założonych celów i
zadao szczegółowo określają:
1) Szkolny zestaw programów nauczania;
2) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
Realizacja celów i zadao Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3 następuje poprzez:
1) prowadzenie zajęd edukacyjnych;
2) dostęp do wyposażenia i pomocy dydaktycznych służących rozwojowi intelektualnemu
i fizycznemu uczniów;
3) oddziaływania wychowawcze;
4) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Gliwicach, współpracą z sądem rodzinnym, Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;
5) ścisłą współpracę z rodzicami w realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuoczych;
6) współpracę ze środowiskiem lokalnym;
7) organizację imprez szkolnych pozwalających na integrację wszystkich uczniów oraz
kształtowanie prawidłowych zasad współżycia młodzieży będącej na różnym poziomie
wiekowym i rozwojowym;
8) aktywizację uczniów, wychowanków do różnego rodzaju działalności samorządowej.

DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§ 6
Jeśli Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowych, to wszystkie szkoły
w zespole posiadają wspólne organy.
1.
Organami szkoły są:
a) dyrektor;
b) rada pedagogiczna;
c) rada rodziców;
d) samorząd uczniowski.

1.

§ 7
Organy szkoły działają na podstawie opracowanych regulaminów, które nie mogą pozostad
w sprzeczności z niniejszym statutem i zobowiązane są do podejmowania decyzji w granicach
kompetencji oraz do współdziałania ze sobą.
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2.

3.

1.
2.
3.

Formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły określa się następująco:
1) spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor, na pisemny wniosek co najmniej jednego
organu pozostającego w sporze;
2) rozstrzygnięcie
sporu
następuje
w
formie
pisemnej
decyzji
dyrektora,
w terminie 14 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
3) od rozstrzygnięcia dyrektorowi przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego
lub organu nadzorującego Zespół Szkół;
4) w przypadku, gdy stroną pozostającą w sporze jest dyrektor szkoły, spór rozstrzyga organ
prowadzący lub nadzorujący Zespół Szkół.
Droga służbowa załatwiania spraw:
1) uczeo → wychowawca → pedagog → dyrektor;
2) rodzic → wychowawca → dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący;
3) nauczyciel → dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący;
4) uczeo → opiekun → kierownik → dyrektor.
§8
Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę.
Dyrektor realizuje zadania wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
Dyrektor szkoły jest:
1) przedstawicielem szkoły na zewnątrz;
2) przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły;
3) przewodniczącym rady pedagogicznej.
§9

1.

2.

Dyrektor szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
6) kieruje bieżącą działalnością Zespołu Szkół Samochodowych.
Ponadto dyrektor szkoły w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym
organ prowadzący i nadzorujący;
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów,
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) przedkładaradzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
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10) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników obowiązujący w szkole od
początku następnego roku szkolnego;
11) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeo i organizacji, których celem
statutowym jest działalnośd wychowawcza i opiekuocza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności wychowawczo- opiekuoczej oraz innowacyjnej w szkole;
13) stwarza warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami;
14) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w
Dziale IV statutu szkoły;
15) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na
zasadach określonych w Dziale IV statutu szkoły;
16) kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki, tj.
absencji powyżej 50 % zajęd w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
17) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta),
na terenie której mieszka niepełnoletni uczeo szkoły, o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni
od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio JST o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki
w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;
18) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci szkoła, po
zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności z potrzebami rynku pracy;
19) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę
pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego;
20) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe,
problemowo-zadaniowe i zespół wspierający ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o których mowa w Dziale IV statutu szkoły;
21) zwalnia uczniów z zajęd wychowania fizycznego bądź wykonywania określonych dwiczeo
fizycznych, zajęd technicznych, informatyki, w oparciu o odrębne przepisy;
22) udziela zezwoleo na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami
określonymi w Dziale IV statutu szkoły;
23) skreśla ucznia z listy uczniów na zasadach określonych w statucie;
24) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakooczenia rocznych zajęd
dydaktyczno-wychowawczych i podaje je do wiadomości uczniów;
25) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
oraz zapewnia pomoc nauczyciela wspomagającego;
26) opracowuje ofertę realizacji w szkole dwóch godzin zajędwychowania fizycznego
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę
rodziców;
27) stwarza warunki umożliwiającepodtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
uczniom;
28) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających;
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3.

4.

29) może współdziaład ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
W zakresie organizacji działalnośd szkoły, dyrektor w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęd dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuoczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza, w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, dni
wolne od zajęd oraz informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych
dniach wolnych;
5) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia
uczniów;
6) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach
wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęd temperatury 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym
czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
7) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadao szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
8) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
9) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystośd;
10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie
pedagogicznej i radzie rodziców;
12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi
odpowiedzialnośd za ich prawidłowe wykorzystanie;
13) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy
stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
14) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami;
16) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodnośd przetwarzania
danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych;
17) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopieo awansu zawodowego;
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5)

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi szkoły;
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
pracowników;
7) udziela urlopów zgodnie z KN i kpa;
8) rozpatruje sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ
prowadzący;
12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych;
13) określa zakresy obowiązków, uprawnieo i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
14) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnieo związków do opiniowania
i zatwierdzania;
16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;
2) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
i rady pedagogicznej, wysokośd stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowieo statutu szkoły;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej
w szkole.
Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Współpracuje
z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do
ustawy.
§ 10
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania Branżowej Szkoły
I Stopnia Nr 3 dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 oraz jego zmian
i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół, a jej
przewodniczącym jest dyrektor.
Swoje zadania statutowe, nauczyciele realizują na bieżąco w następujących zespołach:
1) oddziałowych (klasowych), skupiających nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale
(klasie),
2) przedmiotowych,
3) wychowawczym,
4) innych – zadaniowo-problemowych, powołanych przez dyrektoraszkoły w miarę bieżących
potrzeb.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
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2)
3)

7.

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach;
4) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych;
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
8) ustalanie regulaminu swojej działalności;
9) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian;
10) zatwierdzanie kandydatury ucznia Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach do wniosku
o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;
11) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi Zespołu Szkół
Samochodowych w Gliwicach stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
12) zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego;
13) cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego.
Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należą:
1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania;
2) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęd;
3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły lub placówki;
4) uzgadnianie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
5) wprowadzenie dodatkowych zajęd edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych;
7) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych, innych niż
określone w sprawie organizacji roku szkolnego;
8) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;
9) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu
problemowo-zadaniowego;

10) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

do konkursu nikt się nie zgłosił;
delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły;
powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
wnioskidyrektora w sprawach odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo dla nauczycieli;
opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektor szkoły;
możliwośd wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w szkole;
wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo,
wnioskidyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);
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19) propozycjedyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuoczych;

20) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela
od oceny pracy;
21) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

8.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
ustalanie średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w nauce;
przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych środków;
opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących form realizacji zajęd wychowania fizycznego;
zezwolenie na indywidualny tok nauki;
zezwolenie na indywidualny program nauczania;

analiza osiągnięd edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na
każdym etapie kształcenia, co najmniej o jeden rok;
29) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
30) wyrażenie opinii oraz zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
31) wyrażenie opinii w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły
nie wymaga jednolitego stroju.
Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady pedagogicznej stanowi Regulamin Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.
§ 11
W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem.
Samorząd tworzą przedstawiciele wszystkich oddziałów młodzieżowych jednostek organizacyjnych
Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach.
Szczegółowe zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Samochodowych, zatwierdzony przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną.
Organami pomocniczymi samorządu są samorządy klasowe.
Samorząd ściśle współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.
Samorząd wnioskuje, opiniuje w sprawach zespołu szkół, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw ucznia, takich jak:
1) wpływanie na kształt organizacji życia szkolnego;
2) rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowao;
3) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej;
4) opiniowanie:
a) uchwał rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy Zespołu Szkół,
b) zadao opiekuoczo-wychowawczych i Szkolnego programu wychowawczo –
profilaktycznego;
c) dni dodatkowych wolnych od zajęd dydaktycznych.
Opiekę nad samorządem dyrektor powierza nauczycielowi lub nauczycielom, po uprzedniej
konsultacji z uczniami.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 12
W części Zespołu Szkół dotyczącej jednostek organizacyjnych działa rada rodziców.
W skład rady rodziców wchodzą minimum po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, które odbywa się na
pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
Organami rady rodziców są:
1) walne zebranie rodziców,
2) zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas (trójek klasowych),
3) prezydium rady rodziców,
4) komisja rewizyjna rady rodziców.
Zasady tworzenia i działania rady rodziców, gromadzenia oraz wydatkowania zgromadzonych
środków ustala Regulamin Rady Rodziców, uchwalony przez ogół rodziców, który nie może byd
sprzeczny z niniejszym Statutem.
Rada Rodziców uprawniona jest do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw dotyczących Zespołu Szkół do jego statutowych organów oraz do Organu Prowadzącego
i Organu Nadzorującego.
Celem działania rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działao
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu Szkół, a także wnioskowania do
organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadao szkoły;
2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, dla wspierania działalności
Zespołu Szkół, a także ustalania zasad wykorzystania tych funduszy;
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z nauczycielami prawa do znajomości zadao
i zamierzeo dydaktycznych i wychowawczych w klasie i w szkole;
4) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub
trudności;
5) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół.
Do kompetencji rady rodziców należą:
1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły oraz organów nadzorujących z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
2) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego programu wychowawczo –
profilaktycznego. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w tej sprawie, program ten ustala dyrektor
szkoły
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez
dyrektoraszkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną;
3) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
4) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektoraszkoły;
5) opiniowanie propozycji dni dodatkowych wolnych od zajęd dydaktycznych.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 13
Szkoła zapewnia każdemu z organów szkoły możliwośd swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa.
O podjętych lub planowanych działaniach powinny byd poinformowane wszystkie organy szkoły.
Wszystkie organy współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży oraz
rozwiązywania problemów szkoły.
Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski poprzez swoich reprezentantów.
Wnioski i opinie przedstawiane są dyrektorowi lub radzie pedagogicznej.
Wnioski i opinie rozpatrywane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.
Organem koordynującym współpracę jest dyrektor.

DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.
4.

§ 14
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na
podstawie planów nauczania oraz Planu Finansowego Szkoły. Arkusz organizacji, po zaopiniowaniu
przez organ nadzoru pedagogicznego, zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół.
Podstawową jednostką jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęd dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęd ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonych arkuszy
organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy oraz bieżących aktów prawnych.
Dopuszcza się tworzenie oddziałów wielozawodowych.
§ 15
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęd dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych, ustalony przez dyrektora na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie:
1) klasowo – lekcyjnym i pracownianym - w wymiarze 45 min.; dopuszcza się jednostki
metodyczne 90 min;
2) zajęd praktycznych w wymiarze 60 minut.
Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą byd prowadzone innymi systemami, np. podczas wycieczek
i wyjazdów.
Do realizacji celów statutowych w służą:
1) pomieszczenia klasowe;
2) pracownie przedmiotów ogólnokształcących;
3) pracownie i gabinety przedmiotowe do nauczania przedmiotów zawodowych;
4) pracownie komputerowe z dostępem do internetu;
5) sala gimnastyczna i siłownia;
6) biblioteka wraz z czytelnią i komputerowymi stanowiskami multimedialnymi;
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7) szkolny radiowęzeł;
8) gabinet pedagoga szkolnego;
9) gabinet pielęgniarski;
10) plac manewrowy dla samochodów ZSS przystosowanych do nauki jazdy;
11) boisko szkolne i miasteczko ruchu drogowego.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 16
Rozpoczęcie zajęd w pracowniach i na warsztatach szkolnych może nastąpid po sprawdzeniu
i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeo technicznych,
instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają
zagrożeo dla bezpieczeostwa uczniów.
Przed dopuszczeniem do zajęd przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach
i pracowniach, uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy, zapewniającymi
bezpieczeostwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.
Zajęcia z wychowania fizycznego oraz inne zajęcia sportowe są prowadzone z zastosowaniem
metod i urządzeo zapewniających pełne bezpieczeostwo dwiczących. Prowadzący zajęcia zapoznaje
osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania dwiczeo oraz uczestniczenia w
grach
i zabawach.
Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają byd prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się
w nim wyposażenia, stwarza zagrożenie dla bezpieczeostwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęd.
Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęd, niezwłocznie się je przerywa,
wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.
Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający do
niego dostęp.
Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęd bez nadzoru upoważnionej osoby.
Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mied miejsce po zaopatrzeniu ich
w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po
zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
§ 17
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowao uczniów, zadao
dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
Z biblioteki mogą korzystad: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół oraz inne osoby
na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie zajęd przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
4) wykorzystanie programów komputerowych do celów dydaktycznych i wychowawczych.
Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej podczas zajęd lekcyjnych są dostosowane do
godzin pracy Zespołu Szkół.
W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, do których obowiązku należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
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tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informatyczną;
3) gromadzenie, ewidencję, opracowanie, selekcję i konserwację zbiorów oraz organizację
warsztatu informacyjnego, zwłaszcza prowadzenie katalogów księgozbioru - alfabetycznego
i rzeczowego;
4) popularyzację nowości wydawniczych;
5) współpracę z nauczycielami i rodzicami, zwłaszcza w zakresie przysposobienia czytelniczego;
6)
pomoc w uzyskaniu przez nauczycieli, wychowawców, organizacje młodzieżowe oraz koła
zainteresowao – materiałów pomocniczych w organizowaniu różnych form zajęd;
7) rozbudzanie indywidualnych zainteresowao uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
8) dokonanie inwentaryzacji księgozbioru wraz z inwentaryzacją Zespołu Szkół;
9) udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego;
10) organizowanie różnorodnych działao rozwijających wrażliwośd kulturową i społeczną.
2)

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

§ 18
Praktyczna nauka zawodu – kształcenie praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3,
organizowana jest przez warsztaty szkolne, które są integralną częścią Zespołu Szkół
Samochodowych. Prowadzą one swoją działalnośd szkoleniową, usługową i produkcyjną na
podstawie własnego regulaminu, spójnego ze statutem ZSS oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, w
oparciu o rachunek dochodów własnych.
Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęd praktycznych, praktyk zawodowych
i zajęd specjalizujących, m.in. poprzez świadczenie usług dla ludności.
Praktyki zawodowe mogą byd organizowane w ciągu całego roku szkolnego.
Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona w grupach lub indywidualnie.
Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiad realizację programu nauczania i uwzględniad
specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeostwa i higieny pracy, a także warunki lokalowe i
techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
Warsztaty szkolne mogą realizowad zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, zlecone przez inne
szkoły z terenu miasta Gliwice.
Warsztaty szkolne mogą byd organizatorem lub współorganizatorem kursów i szkoleo w formach
pozaszkolnych dla uczniów i klientów zewnętrznych.
Na terenie warsztatów szkolnych mogą byd organizowane we współpracy z Okręgową Komisją
Egzaminacyjną w Jaworznie, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i inne zadania
związane z opracowaniem, standaryzacją i przygotowaniem egzaminów zawodowych.
Działalnośd produkcyjna, usługowa i szkoleniowa warsztatów szkolnych nie może byd sprzeczna ze
statutową działalnością oraz interesem uczniów odbywających szkolenie praktyczne.
Szkoła zawiera umowy z firmami i zakładami pracy, w celu skierowania uczniów na okresowe
praktyki zawodowe oraz realizacji części zajęd praktycznych wykraczających poza możliwości
organizacyjne na warsztatach szkolnych.
Zajęcia praktyczne mogą odbywad się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na
podstawie:
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1)

12.

13.

14.

15.

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym
a pracodawcą;
2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły, a pracodawcą
przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
W przypadku zajęd praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu
kształcenia, pracodawca w sposób określony w umowie może zgłaszad dyrektor szkoły wnioski do
treści programu nauczania w zakresie zajęd praktycznych, które są u niego realizowane.
Uczeo kształcony jako młodociany pracownik, który nie ukooczył 15 roku życia zobowiązany jest do
dostarczenia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej braku
przeciwwskazao do rozpoczęcia nauki jako młodociany pracownik, do dnia rozpoczęcia zajęd.
Podczas zajęd praktycznych w zakładach i stacjach serwisowych, uczniowie znajdują się pod opieką
wyznaczonych pracowników oraz osoby odpowiedzialnej za organizację pracy wyznaczonej
z ramienia firmy. Nadzór pedagogiczny z ramienia szkoły sprawują wyznaczone osoby, którym
powierzono stanowiska kierownicze lub inni nauczyciele.
Uczniowie podczas zajęd praktycznych w zakładach i stacjach serwisowych zobowiązani są do
przestrzegania wszystkich zasad i przepisów wynikających z niniejszego statutu oraz szczegółowych
regulaminów obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Samochodowych, a także z przepisów
i regulaminów opracowanych i obowiązujących na terenie firmy, w której realizują praktyczną
naukę zawodu.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1.
2.

3.

4.

5.

§ 19
W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3zorganizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla
wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy chcą z tej formy pomocy skorzystad.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne oraz nieodpłatne i odbywa się
na wniosek ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty,
higienistki szkolnej, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika
socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w trakcie bieżącej pracy z uczniem, zajęd
rozwijających uzdolnienia, zajęd rozwijających umiejętności uczenia się, zajęd dydaktycznowyrównawczych, zajęd specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne oraz innych zajęd o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia.
Pedagog szkolny udziela porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Mają one na celu
doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz wspomagają proces
wychowawczy.
Do zadao pedagoga zatrudnionego w Zespole Szkół należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;

17

Zespół Szkół Samochodowych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
________________________________________________________________________________________________________________

4)
5)
6)
7)

1.

2.

3.

podejmowanie działao profilaktycznych, wychowawczych wynikających z programu
wychowawczo- profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
wspieranie działao opiekuoczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczo- profilaktycznego;
planowanie i koordynowanie zadao realizowanych przez ZSS na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia;
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

§ 20
Szkoła prowadzi systematyczną działalnośd wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i
profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli,
wychowawców
i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Działalnośd ta obejmuje działania
uprzedzające, oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, mające na celu
przeciwdziałanie pojawianiu się zachowao ryzykownych, związanych z używaniem środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego
wieku zwyczajowych norm i wymagao, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia
fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego.
Działalnośd profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działao z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działalnośd profilaktyczna obejmuje:
1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym
rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działao, których celem jest ograniczanie
zachowao ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i
substancji;
2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją
sytuację
rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na
rozwój zachowao ryzykownych;
3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne
objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowao ryzykownych, które
nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
Działania profilaktyczne w obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, dostosowanych
do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w
Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Dobór odpowiedniego programu uzależnia
się od celu profilaktycznego, który wynika z uprzednio przeprowadzonej diagnozy;
2) przygotowanie oferty zajęd rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej
pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę
podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów;
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji
profilaktycznej;
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5)
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

włączanie w razie potrzeby w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działao
z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychoaktywnych.
Szkoła współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologicznopedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami
realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnieo, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarnoepidemiologicznymi, policją i pracodawcami. Współpracuje w szczególności przy opracowaniu
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników
ryzyka.
Podstawę do podejmowania działalności, wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej stanowi diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników
chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeo związanych z używaniem
substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
dotycząca uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i
innych pracowników szkoły lub placówki, opracowywana we współpracy z podmiotami, o których
mowa
w ust. 4, w każdym roku szkolnym, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Działania
wynikające z diagnozy szkoła uwzględnia w programie wychowawczo – profilaktycznym.
W oparciu o diagnozę, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera
formę, w której realizuje działalnośd wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną
uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy.
Działalnośd wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna może byd realizowana
w ramach:
1) zajęd edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
3) zajęd z wychowawcą,
4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Działalnośd wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna, może odbywad się w oddziale,
grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, z udziałem całej społeczności szkolnej
lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
Działalnośd wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna może odbywad się w formie
interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleo,
spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w
innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy.
Działalnośd wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna realizowana jest
z uwzględnieniem form i działao określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

OPIEKA NAD UCZENNICĄ W CIĄŻY

1.

§ 21
Uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 będąca w ciąży podlega ochronie prawnej, wynikającej
z przepisów ustawy o planowaniu rodziny.
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2.

3.

4.

Dyrektor, na podstawie pisemnej prośby (pełnoletniej uczennicy lub rodziców uczennicy
niepełnoletniej) udokumentowanej wskazaniem lekarskim udziela urlopu oraz innej pomocy
niezbędnej do ukooczenia przez nią określonego poziomu edukacyjnego lub szkół.
Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożnośd klasyfikacji lub też przystąpienia do egzaminów
określonych planem nauczania, dyrektor wyznacza w porozumieniu z zainteresowaną uczennicą inny
dogodny dla niej termin egzaminu klasyfikacyjnego lub inny termin zaliczenia określonych zajęd
edukacyjnych.
Uzgodniony z uczennicą inny termin zaliczenia określonych zajęd edukacyjnych lub przystąpienia do
egzaminów klasyfikacyjnych albo innych egzaminów umożliwiających ukooczenie określonego
poziomu edukacyjnego lub ukooczenie szkoły, nie może byd dłuższy niż 6 miesięcy.

POMOC MATERIALNA

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

§ 22
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie paostwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz w unijnych
programach pomocowych.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Pomoc materialna przysługuje uczniom wszystkich typów szkół prowadzonych w ramach Zespołu
Szkół do czasu ukooczenia kształcenia, nie dłużej niż do ukooczenia 24 roku życia.
Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek losowy (w miarę możliwości szkoły).
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Uczniowi może byd przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.
Dyrektor powołuje szkolną komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa i przepisy
o pomocy społecznej oraz szkolny regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

1.

§ 23
Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
dyrektor organizuje zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów Branżowej Szkoły
I Stopnia Nr 3, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie ogranicza uczęszczanie do szkoły,
posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na okres określony w tym
orzeczeniu.
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Zajęcia te organizowane są na pisemną prośbę rodzica ucznia, w sposób zapewniający realizację
wskazao wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologicznopedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
W indywidualnym nauczaniu realizowane są treści nauczania, wynikające z podstawy programowej
kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu
nauczania dla szkoły, do której uczęszcza uczeo, dostosowane do możliwości psychofizycznych
ucznia.
Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez nauczycieli, którym dyrektor powierzy prowadzenie
tych zajęd w miejscu pobytu ucznia z wyłączeniem szkoły.
Zakres, miejsce i tygodniowy wymiar zajęd realizowanych w czasie 12 – 16 godzin w ciągu co
najmniej trzech dni w tygodniu, każdorazowo określa dyrektor szkoły.
Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolid
na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami
edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych
nauczania.
W celu pełnego osobowego rozwoju ucznia objętego indywidualnym nauczaniem oraz jego
integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i środków,
uwzględniając stan zdrowia ucznia, może zorganizowad uczestniczenie tego ucznia w życiu
społeczności szkolnej.
Zajęcia Indywidualnego nauczania dokumentuje zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania.

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 24
Na podstawie art. 115 ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, dyrektor może zezwolid na
indywidualny program, tok nauki uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3.
Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpid:
1) zainteresowany uczeo;
2) rodzice ucznia;
3) wychowawca klasy;
4) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zainteresowany składa do dyrektoraszkoły za pośrednictwem
wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach
i oczekiwaniach ucznia oraz informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
Realizacja indywidualnego programu nauki, który nie może obniżyd wymagao edukacyjnych
wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy, odbywad się
może w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęd edukacyjnych, przewidzianych
w Szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do indywidualnych
uzdolnieo, zainteresowao i możliwości edukacyjnych ucznia.
Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje indywidualny
program nauki lub akceptuje program opracowany poza szkołą, który uczeo ma realizowad pod jego
kierunkiem.
Dyrektor, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady
pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeo oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-
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7.

8.

9.

pedagogicznej, a w przypadku zezwolenia dotyczącego realizacji w ciągu jednego roku szkolnego
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymagana jest dodatkowo pozytywna opinia
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem.
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela dyrektor na czas określony, nie krótszy
niż jeden rok szkolny, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach
po śródrocznej klasyfikacji ucznia oraz wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego
obowiązków.
Jeżeli uczeo o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostad wymaganiom z zajęd
edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący te
zajęcia, na wniosek wychowawcy klasy, może dostosowad wymagania edukacyjne z tych zajęd do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagao edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki
odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
z tym że uczeo realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
§ 25
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania:
1) księgę uczniów,
2) dziennik elektroniczny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym;
3) arkusze ocen dla każdego ucznia;
4) rejestrwydanych świadectw.

BEZPIECZEOSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1.

2.

3.

4.

§ 26
Dyrektor szkoły zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne, higieniczne warunki nauki
i pracy oraz pobytu w obiektach Zespołu Szkół, a także podczas zajęd organizowanych poza
obiektami i terenem Zespołu Szkół, realizując przepisy aktów prawnych obowiązujących w tym
zakresie.
Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu Szkół prowadzą nadzór nad młodzieżą w zakresie
bezpieczeostwa i higieny, zarówno podczas obowiązkowych zajęd dydaktyczno-wychowawczych, jak
i podczas innych zajęd organizowanych przez Zespół Szkół oraz podczas przerw międzylekcyjnych.
Pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni prowadzą bieżącą kontrolę pomieszczeo i terenu
Zespołu Szkół w celu natychmiastowej reakcji na zmiany stwarzające potencjalne zagrożenie
bezpieczeostwa.
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, szkoła prowadzi
monitoring wizyjny za pomocą urządzeo rejestrujących obraz na zasadach określonych w
procedurze
obsługi
i korzystania z monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół.
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W Zespole Szkół prowadzona jest rejestracja wejśd i wyjśd pracowników, uczniów oraz osób
postronnych na zasadach określonych w regulaminie „korzystania z systemu kontroli dostępu
wydawania oraz użytkowania breloków zbliżeniowych RFID”.
6.
Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów przedmioty wartościowe.
7.
W celu wsparcia działao dyrektora w zakresie poprawy i doskonalenia bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i pracy w Zespole Szkół powołana jest Komisja BHP.
8.
ZSS prowadzi działalnośd profilaktyczną z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeostwa, m. in. w
formie wykładów, pogadanek, instruktaży, szkoleo i dwiczeo praktycznych, zmierzających do
przybliżania, utrwalania i praktycznego stosowania zasad bezpieczeostwa.
9.
Praktyczne sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie ewakuacji z obiektów w ZSS odbywa się,
co najmniej jeden raz w roku szkolnym.
10. W pomieszczeniach nauki i pracy przeprowadzane są okresowe badania środowiska pracy,
prowadzone przez uprawnione laboratoria i jednostki, których celem jest m.in. eliminacja
czynników szkodliwych i uciążliwych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
11.
Podstawowym obowiązkiem wszystkich uczniów ZSS w zakresie bezpieczeostwa jest w
szczególności:
1) poddanie się badaniom profilaktycznym i przedłożenia zaświadczenia wydanego przez lekarza
medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazao lub określającego przeciwwskazania do
wykonywania pracy podczas praktycznej nauki zawodu;
2) uczestniczenie w szkoleniu ogólnym w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny pracy;
3) uczestniczenie w innych rodzajach szkoleo z zakresu bezpieczeostwa, organizowanych w
ramach bieżących potrzeb;
4) znajomośd i przestrzeganie regulaminu uczniowskiego, a także przepisów bezpieczeostwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego
odbywania zajęd;
5) ścisłe wykonywanie poleceo nauczyciela prowadzącego zajęcia, dotyczących szczególnie
dyscypliny pracyi przestrzegania przepisów bezpieczeostwa urazowego i bezpieczeostwa
pożarowego;
6) stosowanie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i sprzętu ochrony indywidualnej
podczas zajęd edukacyjnych, dla prowadzenia których jest obowiązek ich stosowania,
7) zgłaszanie nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne bądź inne zajęcia, stanu
zdrowia, ograniczającego lub uniemożliwiającego kontynuowanie zajęd;
8)
zgłaszanie nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół wszelkich zauważonych
nieprawidłowości i sytuacji, które mogą mied wpływ na bezpieczeostwo osób i obiektów
Zespołu Szkół;
9)
odmówienie wykonania poleceo, które są sprzeczne z prawem lub zagrażają bezpośrednio
życiu i zdrowiu;
10)
aktywne uczestnictwo we wszelkich działaniach zmierzających do poprawy stanu
bezpieczeostwa i eliminacji zagrożeo, które mogą potencjalnie wystąpid w czasie przebywania
w obiektach Zespołu Szkół;
11)
przestrzeganie postanowieo zawartych w zarządzeniach wydawanych przez dyrektora lub inne
uprawnione osoby, a dotyczących bezpieczeostwa uczniów lub innych osób.
5.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
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1.
2.
3.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

§ 27
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, szczegółowy zakres ich praw i obowiązków
określa pisemnie dyrektor szkoły.
Dyrektor może przyjmowad słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia
pomiędzy dyrektoremszkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 28
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizowad zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą, wspierad każdego
ucznia w jego rozwoju oraz dążyd do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany
jest kształcid i wychowywad młodzież w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbad
o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuoczą oraz jest odpowiedzialny za
jakośd i wyniki tej pracy i bezpieczeostwo powierzonych jego opiece uczniów.
Do podstawowych zadao nauczyciela należą:
1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeostwo uczniów na zajęciach lekcyjnych w czasie przerw, gdy
pełni dyżur i w trakcie zajęd pozalekcyjnych;
2) prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego;
3) dbałośd o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowao, zwłaszcza
poprzez indywidualizację nauczania;
5) bezstronnośd, obiektywizm i jawnośd w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich
uczniów;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb ucznia i przy współpracy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami i
kierownictwem Zespołu Szkół;
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
poprzez:
a) pracę własną;
b) pracę w ramach zespołu przedmiotowego;
c) kontakt z nauczycielem – metodykiem;
d) uczestnictwo, w miarę możliwości, w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
§ 29
W celu realizacji zadao statutowych Rady Pedagogicznej, w Zespole Szkół powołane są przez
dyrektora zespoły problemowo-zadaniowe.
Pracą poszczególnych zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora, na wniosek
danego zespołu.
W Zespole Szkół powołane są następujące zespoły problemowo-zadaniowe, szczegółowe zadania
określają regulaminy poszczególnych zespołów:
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1)

4.

Zespoły przedmiotowe: Zespół Przedmiotów Humanistycznych, Zespół Przedmiotów
Maturalnych, Zespół Przedmiotów Sportowo-Obronnych, Zespół Kształcenia Zawodowego,
2) Zespoły Oddziałowe,
3) Zespół Wychowawczy,
4) Szkolne Koło Wolontariatu,
5) inne, w zależności od potrzeb.
Przewodniczący poszczególnych zespołów przedmiotowych składają dyrektorowiszkoły okresowe
sprawozdania z działalności zespołu.

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

1.
2.
3.

§ 30
Nauczyciele danego przedmiotu i grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektoraszkoły przewodniczący zespołu.
Do zadao zespołów przedmiotowych należą:
1) współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie realizacji podstaw programowych
oraz stosowania właściwych metod pracy;
2) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej i zapewnienie odpowiedniego poziomu
nauczania i wysokiej sprawności kształcenia;
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów przedmiotowych systemów oceniania uczniów
z poszczególnych zajęd edukacyjnych oraz sposobu badania wyników nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
5) współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów
szkolnych, oraz uzupełnienia ich wyposażenia;
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania,
7) organizowanie pozalekcyjnych form dydaktycznych: wycieczek naukowych, uczestnictwa
młodzieży w spektaklach artystycznych, uroczystościach środowiskowych itp.;
8) koordynacja form opieki nad uczniem szczególnie uzdolnionym i wykazującym duże trudności
w nauce;
9) powiązanie treści nauczania z potrzebami lokalnego rynku pracy;
10) organizowanie otwartych zajęd dydaktycznych.

WYCHOWAWCY

1.

2.

§ 31
Zadaniem wychowawcy jest planowanie i sprawowanie opieki wychowawczej z uwzględnieniem
wieku, potrzeb i możliwości uczniów, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowania
do życia w rodzinie i społeczeostwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działao zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działao umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
i w społeczności szkolnej.
Wychowawca dla realizacji swych zadao:
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1)
2)
3)
4)

3.

4.

5.

6.
7.

otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
spełnia rolę rzecznika praw i potrzeb rozwojowych wychowanka;
inicjuje poczynania uczniów i nadzoruje je w formie partnerskiego współuczestnictwa;
organizuje wspólnie z uczniami i ewentualnie rodzicami różne formy życia zespołowego
rozwijające;
5) jednostkę, integrujące zespół uczniowski i wyzwalające aktywnośd uczniów na forum szkoły
i w środowisku społecznym;
6) na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły ustala treści i formy zajęd
tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
7) współdziała z pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka - dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak
i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami;
8) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuoczo - wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania i udzielania sobie wzajemnej pomocy w wychowawczych działania
rodziców i wychowawcy;
c) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz
szczególnych uzdolnieo uczniów;
e) prowadzi dokumentację klasy i poszczególnego ucznia.
Współpraca wychowawcy z rodzicami odbywa się w formie:
1) zebrao, konsultacji informacyjnych, interwencyjnych i doraźnych;
2) rozmów i kontaktów indywidualnych;
3) informowania telefonicznego, listowego lub e- mailowego;
4) współuczestnictwa w różnych działaniach wychowawczo – opiekuoczych;
5) pomocytechniczno - organizacyjnej na rzecz szkoły;
6) wspólnego ustalania ewentualnych problemów przekazywanych na forum rady rodziców.
Wychowawca zobowiązany jest do:
1) uczestniczenia w spotkaniach/ konsultacji informacyjnych z rodzicami ,
2) kontaktu wychowawczego z rodzicami i niezwłocznego informowania rodziców, w przypadku
złej frekwencji, wyników w nauce lub przejawów niedostosowania społecznego dziecka;
3) informowaniadyrektor szkoły o stanie wychowawczym swojego oddziału (klasy).
Wychowawca ma prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyznaczonych,
doświadczonych kolegów - opiekunów, kierownictwa szkoły i wskazanych placówek i instytucji
oświatowo – wychowawczych i naukowych.
Wychowawca ma prawo do odrzucenia kandydatury na członka samorządu klasowego, którego
zachowanie jest sprzeczne ze Statutem Szkoły lub ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Wychowawca ma prawo wyboru sposobu usprawiedliwiania nieobecności uczniów dokonywanych
przez rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich (dziennik elektroniczny, zeszyt
korespondencji, forma ustna lub inna).
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ZESPOŁY ODDZIAŁOWE (NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W DANEJ KLASIE)

1.

§ 32
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem
jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz programu nauczania z zakresu
kształcenia w danym profilu, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia
zawodowego, a także:
1) uzgadnianie wyboru podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
2) ustalenie wymagao edukacyjnych z poszczególnych zajęd;
3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania
wyników nauczania;
4) analizowanie wyników nauczania;
5) opiniowanie autorskich programów nauczania oraz innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
6) planowanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania.

WOLONTARIAT W SZKOLE

1.
2.

3.

4.

§ 33
W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu.
Ma za zadanie organizowad i świadczyd pomoc najbardziej potrzebującym, reagowad czynnie na
potrzeby środowiska, inicjowad działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagad różnego
typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Cele koła wolontariatu:
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii,
życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeoskiej, społecznej, kulturalnej
na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) tworzenie przestrzeni dla służby woluntarystycznej poprzez organizowanie konkretnych
sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
6) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działao o charakterze woluntarystycznym w
działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku
lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
8) promowanie idei wolontariatu;
9) prowadzenie warsztatów, szkoleo i cyklicznych spotkao wolontariuszy i chętnych do
przystąpienia do Koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze
charytatywnym.
Wolontariusze:
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
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2)

5.

6.

7.
8.

9.

10.

wolontariuszem może byd każdy uczeo, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc,
tam, gdzie jest ona potrzebna;

Struktura organizacyjna koła wolontariatu:
1) Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do
opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
2) Opiekun koła ma prawo angażowad do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie
zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących
pomoc – rodziców.
Formy działalności:
1) działania na rzecz środowiska szkolnego;
2) działania na rzecz środowiska lokalnego;
3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.
Na każdy rok szkolny koordynator klubu w opracowuje plan pracy.
Regulacje świadczeo wolontariuszy i zasady ich bezpieczeostwa:
1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych
w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierad postanowienie o możliwości
jego rozwiązania;
2) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działao poza godzinami szkolnymi, bez
uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
Nagradzanie wolontariuszy:
1) ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
2) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalnośd wolontarystyczną
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi
w dziale VI, statutu szkoły;
3) Formy nagradzania:
a) pochwaładyrektora na szkolnym apelu,
b) przyznanie dyplomu,
c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
d) pisemne podziękowanie skierowane do rodziców,
e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie
ukooczenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeo systematycznie w każdym roku
szkolnym uczestniczył w działaniach szkolnych.
Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

1.

2.

§ 34
W Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3mogą działad, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej.
Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża
dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady pedagogicznej.
§ 35
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1.
2.
3.

Na terenie Zespołu Szkół mają prawo działad związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi.
Dyrektor stwarza warunki umożliwiające działalnośd związków zawodowych na terenie Zespołu
Szkół.
Dyrektor szkoły współpracuje ze związkami zawodowymi zgodnie z postanowieniami Ustawy
o związkach zawodowych oraz z przepisami zawartymi w kodeksie pracy oraz w innych przepisach
prawa, a w szczególności konsultuje:
1) indywidualne sprawy pracownicze;
2) wnioski o przyznanie nagród i odznaczeo;
3) rozdział zakładowego funduszu świadczeo socjalnych;
4) warunki pracy pracowników;
5) opiniowaniearkusza organizacyjnego;
6) występowanie do dyrekcji szkoły o przyznawanie nagród i odznaczeo pracownikom.

PRAWA UCZNIA
§ 36
Uczniowie mają prawo do:
1.
Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2.
Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeostwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego godności osobistej.
3.
Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile
przeznaczone na to środki finansowe szkoły lub rady rodziców na to pozwalają.
4.
Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
5.
Swobody wyrażania myśli i przekonao w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych, religijnych, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób.
6.
Rozwijania zainteresowao i zdolności.
7.
Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
8.
Dostosowania na podstawie opinii poradni specjalistycznej wymagao edukacyjnych do swoich
możliwości.
9.
Dofinansowania wycieczki szkolnej w zakresie 20% kwoty wniesionej jako składka na konto rady
rodziców.
10. Uzyskania informacji z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianach pisemnych
wymagających powtórzenia większego zakresu materiału. W ciągu 1 dnia może się odbyd tylko
jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia mogą się odbyd najwyżej trzy sprawdziany.
11. Otrzymania poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych do dwóch tygodni, a z języka
polskiego oraz matur próbnych- do trzech tygodni. W przypadku dłuższej nieobecności w pracy
nauczyciela termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
12. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu- do ponownego sprawdzania
wiadomości w ustalonym przez nauczyciela terminie.
13. Otrzymania “spóźnienia” w sytuacji wejścia do sali, jeśli nie upłynęło 15 minut od rozpoczęcia 1
lekcji oraz 5 minut- od rozpoczęcia pozostałych lekcji w planie lekcji klasy. W przypadku spóźnienia
przekraczającego w/w czas, o wpisaniu obecności decyduje nauczyciel, jednak bez względu na wpis,
uczeo ma obowiązek przebywad w sali lekcyjnej wraz ze swoją klasą/ grupą.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Z uwago na utrudniony dojazd, uczeo na pisemną prośbę rodziców (opiekunów) może zostad
zwolniony z 5 minut ostatniej lekcji według planu szkolnego.
Wpływania na życie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 oraz ZSS przez działalnośd samorządową oraz
zrzeszanie się działających organizacjach działających w Zespole Szkół.
Egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. Tryb egzaminów i składania podao określa regulamin
oceniania i klasyfikowania MEN.
Indywidualnej zmiany wymagao edukacyjnych na warunkach określonych przepisami, ubiegania się
o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.
Odwołania od trybu wystawienia oceny z zajęd edukacyjnych.
Uzyskiwania bieżącej informacji o własnym poziomie osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.
Informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych oraz zachowania.
Odmówienia wykonania poleceo, które są sprzeczne z prawem lub zagrażają bezpośrednio życiu lub
zdrowiu.
Złożenia umotywowanego wniosku do rady pedagogicznej o wyrażenie zgody na zdawanie
egzaminu klasyfikacyjnego, w przypadku nieklasyfikowania z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
Zgłoszenia zastrzeżeo do dyrektora, jeżeli uzna, że roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z
zajęd edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
Zdawania egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w przepisach.
Dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego, jeśli z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie.
Korzystania z pomieszczeo i pomocy dydaktycznych Zespołu na warunkach określonych odrębnymi
regulaminami.
Uzyskiwania wszechstronnej pomocy w przypadku trudności w opanowaniu wiadomości lub
umiejętności z zakresu realizowanego programu nauczania.
Pomocy ze strony szkoły w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju zawodowego.
Rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów.
Wpływania na życie szkoły poprzez działalnośd samorządową.

OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 37
Uczniowie mają obowiązek:
1.
Rzetelnego i systematycznego zdobywania wiadomości i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela.
2.
Systematycznego i punktualnego stawiania się na zajęcia zgodnie z harmonogramem.
3.
Aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych oraz uzupełnianie braków wynikających z absencji,
wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne
i opiekuoczo-wychowawcze.
4.
Usprawiedliwienia nieobecności szkolnych, tj. usprawiedliwienie w zeszycie korespondencji przez
rodziców w przypadku ucznia niepełnoletniego lub usprawiedliwienie ucznia pełnoletniego, o ile
rodzice nie postanowią inaczej. Usprawiedliwienie nieobecności ma nastąpid na pierwszej lekcji
wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

Usprawiedliwieo na zajęciach praktycznych dokonuje opiekun grupy lub wychowawca za zgodą
opiekuna.
Usprawiedliwienie powinno zawierad informację o przyczynie nieobecności. Wychowawca/ opiekun
ma prawo do odmowy usprawiedliwienia nieobecności w przypadku selektywnie (wybiórczo)
opuszczonych godzin.
Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych przez okres
przynajmniej 1 tygodnia może byd zwolniony z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów przez okres 3
dni. Nie dotyczy wyjazdów rekreacyjnych.
W przypadku zwolnienia do domu z dalszych lekcji w danym dniu uczeo ma obowiązek
wcześniejszego przedłożenia u wychowawcy klasy/ opiekuna pisemnej informacji w formie
pisemnej od rodziców (dotyczy uczniów niepełnoletnich) lub ustnej (dotyczy uczniów, którzy mogą
usprawiedliwiad się sami). W sytuacji nieobecności wychowawcy zwolnienie należy przedstawid
pedagogowi lub nauczycielowi, z którego zajęd uczeo ma byd zwolniony, co nauczyciel potwierdza
podpisem w zeszycie korespondencji ucznia; jednak faktycznego usprawiedliwienia dokonuje
wychowawca/ opiekun.
Uczeo jest zobowiązany do obecności na zastępstwie na lekcji, która jest zapowiedziana
z wyprzedzeniem, nawet, jeśli jest to zastępstwo za lekcję, na którą uczeo nie uczęszcza ( np. religia,
wychowanie fizyczne, język obcy).
Prowadzenia na bieżąco zeszytu przedmiotowego lub innej wymaganej dokumentacji, posiadania
wszelkich przyborów szkolnych niezbędnych do aktywnej pracy na lekcjach.
Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników.
Szanowania przekonao innych osób i przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, nietolerancji
i innych niewłaściwych zachowao.
Schludnego i kulturalnego wyglądu. Obowiązują nieprzezroczyste bluzki zakrywające brzuch, dekolt,
plecy oraz ramiona, spódnice, sukienki i spodnie do kolan lub dłuższe, które ponadto nie będą
zawierały niecenzuralnych napisów (również w językach obcych), obrazów, emblematów klubów
sportowych oraz symboli, które w wymowie swej są aspołeczne, obrażające uczucia innych
członków społeczności szkolnej. W czasie świąt i uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy
(dziewczęta: sukienka lub ciemna spódnica, bądź spodnie i bluzka zakrywająca ramiona, chłopcy:
garnitur lub spodnie i koszula).
Respektowaniu zakazu opuszczania ogrodzonego terenu szkoły i warsztatów szkolnych bez zgody
nauczyciela, zarówno w trakcie trwania zajęd dydaktycznych, jak i na przerwach międzylekcyjnych.
Respektowania zakazu palenia tytoniu i e-papierosów lub ich pochodnych, wnoszenia i picia
alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy oraz przebywania pod wpływem alkoholu, substancji
narkotycznych oraz dopalaczy na terenie szkoły i warsztatów szkolnych (zasady opisane
w procedurze).
Respektowania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych w
salach dydaktycznych podczas zajęd lekcyjnych.
Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół Samochodowych.
Zgłaszania wychowawcy, nauczycielom, dyrekcji wszelkich nieprawidłowości niezgodnych ze
statutem ZSS oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3.
Przeciwdziałania wszelkim przejawom marnotrawstwa, kradzieży i niszczenia mienia szkolnego;
dbanie o ład i porządek w obiektach na terenie Zespołu Szkół. Uczeo lub zespół klasowy są
materialnie odpowiedzialni za spowodowane zniszczenia pomieszczeo lub sprzętu szkolnego.
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20.
21.
22.

Usunięcie zniszczeo i ich skutków lub finansowe pokrycie szkody musi nastąpid w ciągu jednego
tygodnia od ich spowodowania.
Przestrzegania postanowieo zawartych w zarządzeniach wydawanych przez dyrektora lub inne
uprawnione osoby.
Zgłaszania nauczycielowi prowadzącemu zajęcia stanu zdrowia ograniczającego lub
uniemożliwiającego uczestniczenie w zajęciach.
Przekazywania rodzicom komunikatów dyrekcji, wychowawcy klasy i innych nauczycieli,
podawanych pisemnie lub ustnie.
NAGRODY I KARY

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

§ 38
Uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, którzy swą postawą i zaangażowaniem oraz wynikami
w nauce są przykładem dla innych, wyróżniania się.
Wyróżnienie odbywa się na umotywowany wniosek samorządu klasowego, uczniowskiego i innych
nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół oraz wychowawcy klasy.
Wyróżnienie może mied formę:
1) pochwały wychowawcy klasy;
2) pochwałydyrektora;
3) pochwały Rady Pedagogicznej;
4) anulowania (zatarcia) wcześniej wymierzonych kar;
5) dyplomu uznania;
6) listu pochwalnego;
7) nagrody rzeczowej;
8) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
Fakt udzielenia wyróżnienia wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
Udzielone uczniowi nagrody i wyróżnienia mają bezpośredni wpływ na ocenę z zachowania.
§ 39
Uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, którzy naruszają postanowienia wewnątrzszkolnych norm
prawnych , wymierza się statutowe kary dyscyplinarne (nie jest wymagana gradacja kar).
Wymierzanie kar odbywa się na wniosek osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni
odpowiadają za proces dydaktyczno-wychowawczy.
Uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 mogą byd wymierzone poniższe statutowe kary
dyscyplinarne:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) nagana wychowawcy klasy;
3) upomnieniedyrektora;
4) naganadyrektora Zespołu Szkół;
5) przeniesienie do klasy równoległej, o ile istnieje taka możliwośd;
6) przeniesienie do innej szkoły nie wchodzącej w skład Zespołu Szkół
7) szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje dyrektor
poprzez wydanie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, od której przysługuje odwołanie do Śląskiego
Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
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8)

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

w sprawie ucznia, który otrzymał naganę dyrektora i przed upływem 6 miesięcy ponownie
naruszył zapisy Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, zostaje zwołane posiedzenie rady
pedagogicznej, podczas którego podejmuje się decyzję o nałożeniu kolejnych kar statutowych,
w tym o skreśleniu z listy uczniów;
9) odebranie prawa udziału w imprezie kulturalnej, oświatowej, sportowej, organizowanej przez
klasę, szkołę, na wniosek wychowawcy czy innego nauczyciela.
Jeżeli uczeo w ciągu miesiąca ma co najmniej 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
otrzymuje karę dyscyplinarną
Uczeo może byd skreślony z listy uczniów w przypadku:
1) notorycznego wagarowania;
2) przynoszenia, handlu, używania lub przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających na terenie szkoły i w pozostałych miejscach, w których realizuje
się proces dydaktyczno-wychowawczy;
3) kradzieży i wymuszeo;
4) stosowania gróźb karalnych wobec nauczycieli, pozostałych pracowników lub uczniów ZSS,
a także innych osób znajdujących się na terenie szkoły.
5) świadomego i złośliwego niszczenia mienia szkoły;
6) naruszania godności osobistej pracowników szkoły, uczniów i innych osób;
7) użycia broni palnej, gazowej, białej lub innej w stosunku do kogokolwiek;
8) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym lub długotrwałego pobytu w areszcie;
9) niepodjęcia nauki z początkiem nowego roku szkolnego lub jej przerwania w trakcie roku;
10) nieotrzymania promocji do klasy wyższej, a w przypadku klasy programowo najwyższej
nieukooczenia szkoły;
11) niedostatecznych postępów w nauce, w wyniku których uczeo otrzymał co najmniej 50% stopni
niedostatecznych na okres z obowiązkowych przedmiotów nauczania;
12) nieklasyfikowania z obowiązkowych zajęd edukacyjnych;
13) w innych przypadkach nie ujętych wyżej, jeżeli nastąpiło rażące naruszenie zasad współżycia
społecznego.
O wszczęciu procedury skreślenia z listy uczniów informuje się na piśmie rodziców ucznia
niepełnoletniego, zaś w przypadku ucznia pełnoletniego- samego zainteresowanego.
Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor na podstawie uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Uczeo może odwoład się od nałożonej kary przez dyrektoraszkoły do Śląskiego Kuratora Oświaty.
Odwołanie musi byd przedstawione na piśmie z uzasadnieniem w terminie 14 dni od odebranej kary.
Wniesienie odwołania od decyzji dyrektoraszkoły wstrzymuje jej wykonanie.
Do czasu uprawomocnienia się decyzji, uczeo korzysta z wszystkich praw oraz ma obowiązek
wypełniania wszystkich ciążących na nim obowiązków.
Fakt ukarania ucznia statutową karą dyscyplinarną wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku. Nie
wymaga się formy papierowej, poza karami nałożonymi przez dyrektora.
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia niepełnoletniego
o zastosowaniu wobec niego kary. Wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego jest jednym ze
sposobów informowania rodziców/ opiekunów o udzieleniu kary.
§ 40
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W uzasadnionych przypadkach dyrektor, na pisemną umotywowaną prośbę ucznia lub jego
rodziców, biorąc pod uwagę dobro ucznia oraz kryteria, może zawiesid czasowo wykonanie kary na
okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od daty uchwały rady pedagogicznej w tej sprawie.
Kryteriami uzasadniającymi decyzję o zawieszeniu przez dyrektoraszkoły wykonania uchwały rady
pedagogicznej, o której mowa w ust. 1. są:
1) postawa ucznia przed popełnieniem wykroczenia skutkującego decyzją o skreśleniu lub
przeniesieniu,
2) frekwencja wynosząca co najmniej 90 % w bieżącym roku szkolnym oraz frekwencja
w poprzednich latach,
3) ilośd godzin nieusprawiedliwionych nie przekraczająca 5% ogólnej ilości godzin opuszczonych
w bieżącym roku szkolnym,
4) dotychczasowe wyróżnienia, które otrzymywał uczeo za swą postawę oraz wyniki w nauce
w bieżącym roku szkolnym oraz w poprzednich latach,
5) sytuacja rodzinna, mająca bezpośredni wpływ na postawę ucznia, potwierdzona przez
pedagoga szkolnego,
6) działalnośd społeczna na rzecz klasy, szkoły lub Zespołu Szkół,
7) opinia o uczniu obejmująca dotychczasowy okres pobytu w szkole, wydana przez wychowawcę
klasy, pedagoga szkolnego, samorząd klasowy i samorząd uczniowski,
Dyrektor szkoły, po przeprowadzonej analizie dokumentacji i uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,
podejmuje decyzję o przywróceniu ucznia do społeczności szkolnej.
Do akt osobowych ucznia włącza się decyzję dyrektora o skreśleniu oraz decyzję w sprawie
przywrócenia ucznia do społeczności szkolnej.
Uczeo, wobec którego dyrektor podjął decyzję o przywróceniu do społeczności szkolnej, do
ukooczenia nauki w szkole, nie może ponownie zwrócid się z prośbą o zawieszenie wykonania
uchwały rady pedagogicznej w sprawie skreślenia z listy uczniów albo przeniesienia do innej szkoły.
W sytuacjach szczególnych nie jest wymagane zachowane stopniowania wyżej wymienionych kar.
Dopuszcza się łączenie kar.
§ 41

1.

2.

Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i statutem oraz
współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w radzie rodziców;
2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego;
3) bieżącego uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce i zachowania
swojego dziecka;
4) uzyskiwania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów;
5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeo;
6) pomocy szkoły w procesie wychowania swoich dzieci;
7) zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi
przekonaniami;
8) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
9) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
10) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
11) działania w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.
Rodzice są obowiązani do:
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zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęd szkolnych;
wspierania procesu nauczania i wychowania;
systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy;
współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją
i innymi przejawami patologii społecznej.
Szkoła na bieżąco współpracuje z rodzicami uczniów poprzez:
1) organizowanie spotkao nauczycieli z rodzicami w ramach zebrao informacyjnych oraz
konsultacji, których terminy określane są na początku każdego okresu w kalendarzu szkolnym;
2) indywidualne rozmowy z rodzicami;
3) komunikację internetową.
Uczeo niepełnoletni może byd zwolniony z zajęd lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i
odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia
jest pedagog szkolny.
W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wskazuje na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się policję.
Jeżeli rodzice ucznia nie żyją lub nie sprawują nad nim opieki, powyższe prawa i obowiązki dotyczą
prawnych opiekunów.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
§ 42
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach, wymagania
edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia oraz ustala się zasady Wewnętrznego Systemu Oceniania w Branżowej Szkoły
I Stopnia Nr 3 zwane dalej WSO.
§ 43
WSO stanowi podstawę Przedmiotowego Systemu Oceniania dla poszczególnych zajęd edukacyjnych,
zwanego dalej PSO, które są wewnętrznie spójne i skorelowane ze standardami MEN oraz zewnętrznym
ocenianiem.
§ 44
1.

2.

Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagao edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
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Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o postępach edukacyjnych oraz uświadomienie mu stopnia opanowania
wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania;
2) wskazanie uczniowi drogi do własnego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych;
2) dostosowanie wymagao edukacyjnych do możliwości uczniów na podstawie opinii poradni
specjalistycznej;
3) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
4) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali i w formach przyjętych w danej szkole;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
6) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustawowej skali;
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 45
Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych
etapach kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności. Określają, co uczeo powinien wiedzied,
rozumied i umied po zakooczeniu procesu nauczania do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych.
Wymagania edukacyjne znajdują swój wyraz w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które
opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych
programów nauczania dla poszczególnych zajęd edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
Wskazane jest, aby wymagania edukacyjne z tych samych przedmiotów i zajęd prowadzonych przez
kilku nauczycieli były jednolite.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów;
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warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych.
Informacje o wymaganiach z pkt. 5 przedstawione są w następujący sposób:
1) uczniowie informowani są na pierwszej lekcji przez nauczyciela przedmiotu;
2) rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu;
3) rodzice mogą uzyskad informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie
informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, rodzice informowani są na
pierwszym zebraniu.

§ 46
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej, dostosowad wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
§ 47
Nauczyciel każdego przedmiotu może umieścid zapis w postaci symbolu „X”, w pierwszej kolumnie
oznaczonej symbolem „PPP” w dzienniku elektronicznym, jako znaku informującego o objęciu ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zgodnie z regulaminem udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej).
§ 48
W uzasadnionych przypadkach uczeo może byd zwolniony z wykonywania określonych dwiczeo lub
realizacji zajęd wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania dwiczeo lub uczestniczenia przez ucznia w tych zajęciach, na
czas określony w tej opinii. Opinia wydana powinna byd przez lekarza lub poradnię psychologicznopedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego
uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
§ 49
Oceny są jawne w obrębie oddziału klasowego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeo
i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu na zasadach określonych w PSO.

1.
2.

§ 50
W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 obowiązuje podział roku szkolnego na dwa semestry.
Uczeo otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęd
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od oceny
niedostatecznej, lub na wniosek ucznia, który otrzymał jedną ocenę niedostateczną z przedmiotu
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kontynuowanego może podjąd dalszą naukę w klasie programowo wyższej jeden raz w cyklu
kształcenia za zgodą Rady Pedagogicznej.
Uczeo kooczy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się
w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
Uczeo kooczy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej uzyskał z
obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.
Oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych klasach, są ocenami
koocowymi z tych przedmiotów.
§ 51
Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie
określonym przez radę pedagogiczną w Planie Pracy na dany rok szkolny.
Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych
określonych w Szkolnym Planie Nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych
oraz oceny zachowania.
Klasyfikowanie roczne podsumowuje osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym.
§ 52
Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni
nauczyciele są zobowiązani poinformowad ucznia o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych:
1) niedostatecznych - najpóźniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;
2) pozostałych - najpóźniej w ostatnim dniu klasyfikacji.
§ 53
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę
zachowania - wychowawca klasy w porozumieniu z pozostałymi członkami rady pedagogicznej.
Oceny z praktyk zawodowych i zajęd praktycznych organizowanych u pracodawców ustala
kierownik warsztatów szkolnych lub wyznaczona przez niego osoba, w porozumieniu z osobami
prowadzącymi zajęcia praktyczne.
§ 54
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) może byd
zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego nie później niż przed ostatnim
posiedzeniem rady pedagogicznej danego roku szkolnego.
Ustalona, zgodnie z zawartymi w WSO zasadami i procedurami, przez wychowawcę ocena
zachowania jest ostateczna.
§ 55
Ocenianiu podlegają następujące elementy pracy ucznia:
1) sprawdziany pisemne;
2) odpowiedzi ustne;
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kartkówki z bieżącego materiału;
aktywnośd podczas zajęd;
praca domowa;
zeszyt;
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
przedmiotów;
8) bieżąca praca na lekcji;
9) udział w konkursach, zawodach, turniejach, projektach, itp.;
10) projekty, prezentacje multimedialne;
11) inne, wymienione w PSO.
Prawidłowa rytmicznośd oceniania wymaga, aby w ciągu semestru oceniona została większośd
elementów pracy ucznia wymienione w ust.1.
Ilośd ocen bieżących (tzw. cząstkowych) powinna byd proporcjonalna do ilości godzin w tygodniu
danych zajęd edukacyjnych, jednak nie może byd mniejsza niż 3.
Oceny bieżące przekazują informacje o poziomie osiągnięd edukacyjnych ucznia, jak też jego
zaangażowanie w zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywanie trudności.
§ 56
Oceny klasyfikacyjne (śród- i koocoworoczne) ustala się według następującej skali:
1) ocenę celujący - 6 - skrót – cel;
2) ocenę bardzo dobry - 5 - skrót – bdb;
3) ocenę dobry - 4 - skrót db;
4) ocenę dostateczny - 3 - skrót – dst;
5) ocenę dopuszczający - 2 skrót – dop;
6) ocenę niedostateczny - 1 - skrót – ndst.
Ocenianie bieżące (oceny tzw. "cząstkowe") poszerza się o ocenę zero - 0 - skrót zr oraz plusy (+)
i minusy (-) - funkcjonujące samodzielnie, a także dodawane do przyjętych stopni oceniania.
Ocenę zero nauczyciel może ustalid w następujących przypadkach:
1) odmówienie udzielenia odpowiedzi ustnej;
2) nieusprawiedliwiona nieobecnośd na sprawdzianie pisemnym;
3) nieudzielenie żadnej odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym;
4) brak zadania domowego;
5) nieusprawiedliwiona nieobecnośd na zajęciach praktycznych i specjalizujących (liczona do
średniej ocen);
6) usprawiedliwiona nieobecnośd na zajęciach praktycznych i specjalizujących (nie jest wliczana
do średniej ocen);
7) innych, wymienionych w PSO.
Dopuszcza się wpisywanie do dokumentacji osiągnięd edukacyjnych ucznia oprócz ocen
następujących oznaczeo określających stosunek ucznia do zajęd:
1) np – nieprzygotowany;
2) nb – nieobecny;
3) bz - brak zadania (zeszytu);
4) punktacji procentowej uzyskanej za próbne egzaminy zewnętrzne i testy kompetencji (waga
“0”), jako informacji dla ucznia, rodziców i nauczyciela;
5) innych znaków, zgodnych z legendą zapisaną w dzienniku elektronicznym,
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5.

1.

2.

2.

3.

Uczeo ma prawo do nieprzygotowania się do zajęd, braku zadania lub zeszytu,o ile przewiduje to
PSO.
§ 57
Warunkiem uzyskania przez ucznia pozytywnej rocznej oceny z zajęd edukacyjnych, z których uczeo
otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną, jest zaliczenie materiału z pierwszego semestru
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela tych zajęd.
Uzupełnienie różnic programowych w przypadku zmiany typu szkoły odbywa się na warunkach
ustalonych przez nauczyciela prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne w danym oddziale
i dotyczy uczniów, którzy w poprzednim oddziale realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne
z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym a przechodzą do oddziału na poziom
rozszerzony oraz tych, którzy w kształceniu zawodowym realizowali zajęcia w węższym zakresie.
Jeżeli w poprzednim oddziale szkoły innego typu uczeo nie realizował obowiązkowych zajęd
edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale, do którego uczeo przechodzi, dyrektor szkoły
zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęd, do kooca danego etapu
edukacyjnego. W przypadku wystąpienia przyczyn, przez które nie można zapewnid warunków do
zrealizowania treści nauczania z tych zajęd, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
Uczeo, który zrealizował w poprzedniej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym samym lub
szerszym zakresie, niż w obecnym oddziale oraz uzyskał z nich pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną jest zwolniony z tych zajęd.
Ocenianie zachowania

§ 58
1.
Oceny klasyfikacyjne zachowania (śród- i koocoworoczne) ustala się według następującej skali:
1) ocenę wzorową -skrót –wz;
2) ocenę bardzo dobrą -skrót –bdb;
3) ocenę dobrą - skrót- db;
4) ocenę poprawną - skrót- pop;
5) ocenę nieodpowiednią - skrót- ndp;
6) ocenę naganną- skrót – ng.
2. Ocenę:
1) wzorowąotrzymuje uczeo, który:
a) cechuje się nienaganną dyscypliną oraz kulturą osobistą w zachowaniu i słowie;
b) wzorowo przestrzega wszystkich zasad zawartych w regulaminach i Statucie szkoły;
c) dba o estetykę swojego wyglądu i ubioru;
d) udziela skutecznej pomocy koleżeoskiej uczniom mającym trudności w nauce;
e) sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia i podjętych zobowiązao;
f) dba o bezpieczeostwo własne i innych;
g) ma pozytywny wpływ na rówieśników;
h) nie ma uwag negatywnych.
2) bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który:
a) wyróżnia się kulturą osobistą, zdyscyplinowaniem, właściwą postawą w stosunku
b) pracowników szkoły i innych uczniów;
c) przestrzega postanowieo regulaminów i innych dokumentów szkolnych;
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d)
e)

3)

4)

5)

6)

rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków uczniowskich i przydzielonych zadao;
jest solidny, odpowiedzialny, wypełnia polecenia nauczyciela i innych pracowników
szkoły;
f) okazuje szacunek oraz poszanowanie godności własnej i innych ludzi;
g) szanuje mienie szkoły i otoczenie;
h) chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły;
i) nie ulega negatywnym wpływom i nałogom;
j) nie ma uwag negatywnych.
dobrąotrzymuje uczeo, który:
a) stara się przestrzegad zasad regulaminów i Statutu;
b) w przypadku sporadycznych uchybieo wobec Statutu, poprawia swoje zachowanie;
c) szanuje mienie szkoły i otoczenia;
d) solidnie przygotowuje się do zajęd i wypełnia polecenia nauczyciela;
e) zachowuje się kulturalnie, jest koleżeoski i życzliwy;
f) jest schludnie ubrany i uczesany, stosownie do okoliczności;
g) dba o zdrowie oraz bezpieczeostwo własne i innych;
h) uczestniczy w życiu klasy;
i) nie ulega negatywnym wpływom i nałogom;
j) sporadycznie otrzymuje negatywne uwagi.
poprawnąotrzymuje uczeo, który:
a) sporadycznie narusza zasady Statutu;
b) niezbyt solidnie wywiązuje się z podjętych zadao i zobowiązao lub nie wywiązuje się
z nich wcale;
c) sporadycznie bierze udział w życiu klasy i szkoły;
d) zdarza mu się nie wypełniad obowiązków ucznia;
e) zdarza mu się używad niekulturalnego słownictwa;
f) bywa nietaktowny wobec innych;
g) zdarza mu się ulegad negatywnym wpływom i niektórym nałogom.
nieodpowiedniąotrzymuje uczeo, który:
a) często nie przestrzega zapisów Statutu;
b) nie zmienia swojego niewłaściwego zachowania, a stosowane środki wychowawcze nie
dają efektu;
c) nie szanuje mienia szkoły i otoczenia;
d) sporadycznie używa niekulturalnego języka wobec innych;
e) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
f) na znaczną ilośd uwag negatywnych.
nagannąotrzymuje uczeo, który:
a) wykazuje brak szacunku wobec innych osób;
b) jest arogancki, agresywny, wulgarny;
c) zachowuje się w sposób niebezpieczny dla siebie i innych osób;
d) wielokrotnie powtarza te same przewinienia, nie przejawia chęci poprawy;
e) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
f) demonstracyjnie łamie zapisy Statutu;
g) ma wiele uwag negatywnych;
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h)

i)
j)
k)

popełnia czyny niezgodne z prawem ( np. kradzież, wymuszenie, zastraszanie, pobicie,
wandalizm, palenie papierosów, picie alkoholu, rozprowadzanie i używanie środków
odurzających i psychoaktywnych);
ma demoralizujący wpływ na innych uczniów;
notorycznie korzysta z telefonu komórkowego i urządzeo odtwarzających oraz
nagrywających podczas zajęd lekcyjnych;
odmawia wykonania poleceo nauczyciela i innych pracowników szkoły.

ODWOŁANIE OD PRZEWIDYWANEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1.
2.

3.

§ 59
Uczeo lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do odwołania się od ustalonych ocen
klasyfikacyjnych.
Pisemne odwołanie od ustalonej dla ucznia oceny klasyfikacyjnej, zawierające przyczyny
zakwestionowania zasadności jej ustalenia, należy składad do dyrektora nie później niż na 3 dni
robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Zasadnośd odwołania sprawdza dyrektor szkoły w trakcie:
1) rozmowy z zainteresowanym uczniem, w której mogą uczestniczyd nauczyciel i rodzic (opiekun
prawny) ucznia;
2) analizy dokumentacji osiągnięd edukacyjnych ucznia, a w szczególności: ilości, jakości
i rytmiczności ocen cząstkowych, absencji na zajęciach edukacyjnych.

CEREMONIAŁ

1.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

§ 60
Do symboli szkoły należą:
1) sztandar szkoły;
2) tablica pamiątkowa upamiętniająca Gen. Stefana Roweckiego “Grota”.
§ 61
W skład pocztu sztandarowego wchodzi trzech uczniów (chorąży i dwie osoby asysty).
Poczet sztandarowy wraz ze sztandarem powinien uczestniczyd w uroczystościach szkolnych oraz
poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.
O obecności pocztu sztandarowego na uroczystości decyduje jej organizator.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono
żałobę narodową, sztandar powinien byd ozdobiony widocznym czarnym kirem w postaci wstęgi
przewiązanej na głowicy luźno zwisające ku dołowi.
Podczas dłuższych przemarszu dopuszcza się możliwośd trzymania sztandaru na ramieniu.
W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.
W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Bacznośd”
lub „Spocznij”.
Pochylenie sztandaru następuje podczas:
1) hymnu narodowego;
2) podnoszenia flagi na maszt;
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9.

10.
11.

12.

3) opuszczania trumny do grobu;
4) ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
5) składania wieoców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.
Poczet sztandarowy powinien byd ubrany odświętnie:
1) mężczyzna: garnitur w kolorze ciemnym (czarnym, granatowym lub niebieskim), koszula biała,
wyjściowe obuwie;
2) kobieta: biała bluzka, zakrywająca ramiona, plecy, dekolt i brzuch, spódnica w kolorze
ciemnym o długości co najmniej do kolan, obuwie wyjściowe.
Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych
warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny strój galowy.
Insygnia pocztu sztandarowego:
1) biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze;
2) białe rękawiczki.
Podczas oficjalnych uroczystości z udziałem pocztu obowiązuje zachowanie postaw i komend:
1) Wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystośd:
„Bacznośd! Poczet sztandarowy wprowadzid” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę
zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest
wąska, poczet może iśd w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. Po
dotarciu na miejsce chorąży podnosi sztandar do pionu;
2) Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu paostwowego”odśpiewany zostaje hymn paostwowy;
3) Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości
przyjmują postawę swobodną;
4) Na zakooczenie uroczystości prowadzący podaje komendy: „Bacznośd! Poczet sztandarowy
wyprowadzid, spocznij” - zachowanie pocztu, jak i uczestników uroczystości podobnie jak
podczas wprowadzania sztandaru.

POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 62
Szkoła będąc składową zespołu szkół może mied na pieczątkach i drukach szkolnych zawartą przed swoją
nazwą nazwę tego zespołu.
§ 63
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.
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