
 1 

 

STATUT 
 

Zespołu Szkół 
Elektronicznych 

i Informatycznych 
 

im. Komisji Edukacji 
Narodowej 

 
w Giżycku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giżycko – wrzesień 2005 
 



 2 

 
 

 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

 
 

 
 
 
 

 

ul. Mickiewicza 27 

11-500 Giżycko 

tel/fax 0-87 428 30 21 

http:// www.zseii.edu.pl 

sekretariat@gizycko.edu.pl 



 3 

SPIS   TREŚCI 
 
 
 
PREAMBUŁA  - str.   4     

ROZDZIAŁ  I - Postanowienia ogólne   - str.   5  

ROZDZIAŁ  II      - Cele i zadania szkoły    - str.   7   

ROZDZIAŁ  III - Organizacja szkoły   - str. 14 

ROZDZIAŁ  IV     - Organy szkoły i ich kompetencje - str. 25 

ROZDZIAŁ  V      - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły - str. 34 

ROZDZIAŁ  VI    - Zasady rekrutacji - str. 40 

ROZDZIAŁ  VII    - Uczniowie szkoły   - str. 43 

ROZDZIAŁ  VIII  

ROZDZIAŁ IX  

- Zasady oceniania wewnątrzszkolnego   

- Postanowienia końcowe 

- str. 48 

- str. 65 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Statut jest zbiorem zasad normujących życie całej społeczności szkolnej. Wszelkie prawa  
i decyzje obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z założeniami statutu. 
Podstawa prawna: 
Podstawą prawną niniejszego statutu, w dalszej części zwanego Statutem, stanowią 
obowiązujące przepisy oświatowe, a zwłaszcza: 
- Ustawa z dnia 7 września 1991r o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,     

z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity  z 2003r. Dz.U. 

Nr.118 poz. 1112 ) z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego     

(Dz.U. Nr. 12 poz. 96) z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.  w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz.U. Nr. 61 
poz.4249),               z późniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2002r. Nr. 10 poz. 96: Dz.U. z 
2003r. Nr.146 poz.1416; Dz.U. Nr.66 poz.606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz Dz. U. z  
2007 r. Nr 35 poz. 222) 

- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów 
 i egzaminów szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007 r. oraz  Dz. U. Nr 130 
poz. 906) z późniejszymi zmianami 
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ROZDZIAŁ    I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im Komisji Edukacji Narodowej mieści się     
w kompleksie budynków przy ulicy Mickiewicza 27 w Giżycku, oraz następujących pracowni 
(laboratorium), mieszczących się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Praktycznego  
i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku przy ul. Alej 1- Maja 30, a mianowicie: 

Pracownia elektroniczna; 
Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych; 
Pracownia elektrotechniki i automatyki; 
Pracownia systemów i sieci komputerowych; 
Pracownia mikroprocesorowa. 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku 
działa na podstawie przepisów prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych oraz 
niniejszego statutu.  
Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole” lub „ZSEiI” należy przez to rozumieć Zespół Szkół 
Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku. 
 
 

§ 2 
 
1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji 

Edukacji Narodowej  jest Powiat Giżycki.  
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty   

w Olsztynie - Delegatura w Ełku.  
3. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im Komisji Edukacji Narodowej 

prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 
4. Zajęcia są obowiązkowe, organizowane przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do 

piątku.  
5. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im Komisji Edukacji Narodowej jest 

samorządową jednostką budżetową.  
6. Zasady finansowania regulują odrębne przepisy.  
7. W skład zespołu wchodzą  typy szkół:  

• Technikum Nr 2 – czteroletnie, na podbudowie gimnazjum kształcące  
w następujących zawodach: 

a) Technikum Elektroniczne o specjalizacjach: 
- systemy i sieci komputerowe 
- urządzenia audiowizualne 

b) Technikum Elektryczne o specjalizacjach:  
- energoelektronika 
- maszyny elektryczne 
- elektroenergetyka 
- instalacje elektryczne 

c) Technikum Informatyczne o specjalizacjach: 
-    administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 
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-    systemy zarządzania bazami danych 
-    aplikacje internetowe 
-    grafika komputerowa 
 

d) Technikum Teleinformatyczne 
e) Technikum Mechatroniczne o specjalizacjach: 

-   programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 
-   mechatronika samochodowa  

f) Techniku Ekonomiczne 
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 - trzyletnia na podbudowie gimnazjum  

w zawodzie: 
- elektryk 
- elektromechanik 

oraz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dwuletnia na podbudowie gimnazjum w zawodzie: 
- ślusarz 
- tokarz 

• Technikum Uzupełniające Nr 1- trzyletnie na podbudowie zasadniczej szkoły 
zawodowej o specjalnościach: 
-     elektryk 

• Szkoła Policealna Nr 2 - dwuletnia kształcąca w zawodach: 
- technik informatyk 
- technik elektronik 
- technik organizacji reklamy 

 
Wybór specjalizacji w poszczególnych typach szkół ZSEiI będzie dostosowany do potrzeb 
rynku pracy oraz możliwości bazy dydaktycznej szkoły. 
 
 

§ 3 
 
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej  posiada 
imię, i godło. 
 
 

§ 4 
 
Statut jest najwyższym prawem na terenie Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych     
im. Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkie inne przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą 
być zgodne ze statutem. 
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ROZDZIAŁ    II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 5 
 
1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku jest publiczną średnią szkołą 
zawodową, która:  

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 
umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły, kwalifikacji zawodowych lub świadectwa 
dojrzałości, a od roku szkolnego 2004/2005 egzaminu maturalnego, 

b) absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą przystąpić do egzaminu 
zawodowego      potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu 
maturalnego organizowanego przez Centralną Komisją Egzaminacyjną 

c) przeprowadza rekrutację uczniów (słuchaczy) w oparciu o zasadę powszechnej  
dostępności, 

d) sprawuje opiekę nad uczniami (słuchaczami) odpowiednio do ich potrzeb 
 i możliwości szkoły, 

e) realizuje ustalone dla danego typu szkoły: 
- podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych, 
- ramowy plan nauczania ogólnokształcącego i zawodowego, 

f) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów (słuchaczy), 

g) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach, 

h) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia   lub wykonywanie wybranego zawodu, 

i) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 
określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów 
(słuchaczy). 

 
 

§ 6 
 

Szkoła umożliwia uczniom (słuchaczom) utrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej. 

Szkoła w pracy dydaktyczno-wychowawczej zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji  
regionalnej. 

W zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych, szkoła umożliwia 
uczniom (słuchaczom)  rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień poprzez 
organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie kół zainteresowań i 
zajęć fakultatywnych, kulturalno-oświatowych. 

Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
Organizuje opiekę nad uczniami (słuchaczami)  niepełnosprawnymi . 
Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (słuchaczy), realizację indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenia szkoły w określonym czasie, indywidualny 
tok nauczania . 
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§ 7 

 
Program wychowawczy ZSE i I w Giżycku uwzględnia następujące zasady:  

Wychowanie i kształcenie powinno stanowić w pracy szkoły integralną całość. 
Podmiotem wychowania jest uczeń (słuchacz), dlatego punktem wyjścia procesu 

wychowawczego są potrzeby rozwojowe ucznia (słuchacza). 
Stworzenie warunków do współpracy całego zespołu nauczycieli i integrujące środowisko 

wychowawcze. 
 

§ 8 
 

Oddziaływania wychowawcze ZSEiI w Giżycku intensyfikowane będą  w wybranych 
odpowiednio do potrzeb sferach  życia ucznia (słuchacza) i uwzględniać następujące 
priorytety wychowawcze: 

pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji  wartości, 
personalizację  życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, społeczności szkolnej             
i społecznej oraz kształtowanie etyki pracy. 
 

2. Szkoła realizuje zadania wychowawcze uwzględniając poziom rozwoju 
psychofizycznego ucznia (słuchacza) i jego sytuację rodzinną. 

 
3. ZSEiI w Giżycku przyjmuje następujące cele ogólne oraz  zadania do realizacji pracy 

wychowawczej: 
1) Szkoła umożliwia: 

a) poznanie i rozumienie świata oraz jego kultury, 
b) ujawnianie zainteresowań i uzdolnień, 
c) rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów, 
d) poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej 

wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się, 
e) przygotowanie do odpowiedniego współtworzenia świata i odnajdywania w 

nim własnego miejsca; samoidentyfikację narodową i kulturową, 
f) kształtowanie postaw  patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności 

lokalnej, grupy etnicznej,  narodu, społeczności międzynarodowej, 
g) zdobycie wykształcenia. 

2) Szkoła zapewnia: 
a) opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia (słuchacza) 

warunki edukacji, 
b) poszanowanie praw ucznia (słuchacza), 
c) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 

3) Szkoła wspiera: 
a) rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który 

respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy, daje 
możliwość samorealizacji, 

b) aktywność poznawczą i twórczą, 
c) rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej, 
d) samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem, 
e) prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia(słuchacza). 
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4. Pożądanym efektem realizacji przepisów, celów i żądań określonych w ust.1 do 3 jest 
uzyskiwanie przez ucznia (słuchacza) następujących umiejętności i kompetencji: 
1) Uczenia się: 

a) rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych, 
b) organizowania procesu  uczenia się i przyjmowania odpowiedzialności za 

własne wykształcenie, 
c) wykorzystania doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy. 

2) Myślenia, a w tym: 
a) dostrzegania związków przeszłości z teraźniejszością, związków przyczynowo-

skutkowych i zależności funkcjonalnych, 
b) radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk, oraz ich całościowego i  

kontekstowego postrzegania. 
3) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. 
4) Doskonalenia się w zakresie:  

a) oceny postaw, postępowania własnego i innych  zgodnie z przyjętymi  normami 
i systemem  wartości uniwersalnych , 

b) przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych, 
c) elastycznego reagowania w obliczu zmiany, poszukiwania nowych rozwiązań, 

przeciwstawiania się przeciwnością, 
d) utrzymywania zdrowia fizycznego i psychicznego. 

5) Komunikowania się: 
a) skutecznego, 
b) z uwzględnieniem prezentacji własnego punktu widzenia , argumentowania i 

obrony własnego zdania, 
c) z gotowością wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, 
d) z wykorzystaniem nowych technologii komunikowania się. 

6) Współpracy w zakresie: 
pracy w grupie , negocjowania i osiągania  porozumienia, podejmowania decyzji 

grupowych, stosowanie procedur demokratycznych, 
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów. 

7) Działania w zakresie:  
a) organizowania pracy własnej i innych; opanowania technik i narzędzi pracy, 
b) projektowanie działań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przebieg i 

wyniki, 
c) racjonalnego gospodarowania czasem. 

 
5. Struktura i treść programu pracy wychowawczej ZSEiI w Giżycku obejmuje  

możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia (słuchacza) w 
tym: rozwoju fizycznego kształcenia zmysłów, uczenia się kierowania emocjami, 
nabywania sprawności intelektualnych, rozwoju moralnego, ćwiczenia woli i rozwoju 
duchowego, przy czym  cele wychowania określone w statucie są przetworzone w 
formę  konkretnych działań i umieszczone w szczegółowym planie wychowawczym. 
Rodzaj działań dopasowany jest do indywidualnych i środowiskowych potrzeb. 

 
§ 9 

 
Metody i formy realizacji treści programu wychowawczego ZSE i I w Giżycku : 

1) Program szkoły pozostaje w ścisłym związku z programami poszczególnych 
szkół i klas, łączy je wspólnymi, wypracowanymi przez pedagogów celami, 
przewija się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, a także tematykę godzin do 
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dyspozycji wychowawcy, lekcje religii, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne. Program 
przybiera wszelkie formy; warsztatów, dyskusji, zajęć ponadprogramowych, 
samodzielnych zadań uczniów, a także zadań grupowych 

2) W realizacji szkolnego programu wychowawczego najważniejsze jest 
indywidualne zaangażowanie jak największej liczby nauczycieli. 

3) Niektóre zadania szkoła będzie dzieliła z innymi instytucjami 
wychowawczymi, organizacjami młodzieżowymi, klubami, stowarzyszeniami. 
Niezastąpiona będzie również ścisła współpraca z rodzicami  polegająca na 
wspieraniu się obu stron w ich trudnościach, a zarazem ucząca mówić jednym 
głosem o wychowaniu. 

 
§ 10 

 
Zabezpieczenie organizacyjne realizacji programu wychowawczego ZSEiI w Giżycku 

polegające na stworzeniu w szkole odpowiednich warunków wychowania, na co składają się 
następujące czynniki: 

1) W całym  procesie dydaktycznym powinien następować jak najpełniejszy rozwój 
osobowy ucznia (słuchacza), co wymaga: 
a) jak najczęstszych kontaktów osobowych ucznia (słuchacza) z wychowawcą  

i nauczycielami, 
b) ścisłego związku wychowania z dydaktyką na każdej godzinie lekcyjnej, 
c) godzin do dyspozycji wychowawcy potrzebnych do prowadzenia cykli 

tematycznych  z zakresu szkolnego programu wychowawczego. 
2) Ustalanie liczebności klas ( grup) z uwzględnieniem  indywidualnego odniesienia 

do ucznia (słuchacza), przy czym wskazane jest dzielenie uczniów (słuchaczy) na 
zespoły lub zlecanie  uczniom (słuchaczom) zadań indywidualnych zadań do 
wykonania. 

 
§ 11 

 
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami (słuchaczami) odpowiednio do ich potrzeb oraz 

możliwości szkoły. 
Zadania opiekuńcze szkoły, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, to: 
a) sprawowanie opieki nad uczniami (słuchaczami) przebywającymi na terenie 

szkoły podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez 
szkołę, 

b) sprawowanie opieki nad uczniami (słuchaczami) podczas zajęć poza terenem 
szkoły w trakcie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, 

c) pełnienie dyżurów. 
 

Szczególną opieką otaczani  są uczniowie (słuchacze) rozpoczynający naukę w szkole, 
a także ci, którzy znaleźli się w trudnych warunkach losowych lub rodzinnych. 

Pedagog szkolny udziela uczniom (słuchaczom)  pomocy  psychologicznej i 
pedagogicznej. Szczegółowy  zakres  obowiązków pedagoga szkolnego określa 
dyrektor szkoły. 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli  uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą” 
(opiekunem). 
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§ 12 
 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły. 
 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami (słuchaczami) przebywającymi na terenie 
szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 
(definicja: teren szkoły to budynki dydaktyczne, internat, stołówka, obiekty 
sportowe, pomieszczenia laboratoryjne znajdujące się w budynku Powiatowego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli). 
Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 
fizycznej  bądź psychicznej oraz poszanowanie godności ucznia (słuchacza), 
odpowiedzialni za to są: 

w czasie przerw - nauczyciel dyżurny na swoim piętrze, wg zatwierdzonego  planu 
dyżurów; 

w czasie zajęć lekcyjnych - nauczyciel prowadzący daną formę zajęć; 
w czasie wycieczek organizowanych poza terenem szkoły i w czasie wyjazdów  na 

zawody sportowe: kierownik wycieczki i uprawnieni przez niego opiekunowie 
grup; 

w czasie imprez szkolnych o różnym charakterze: wyznaczeni opiekunowie; 
 

b) wspieranie przez nauczycieli i wychowanków rozwoju psychofizycznego 
uczniów(słuchaczy), ich zdolności oraz zainteresowań (koła zainteresowań), 

c) życzliwe, podmiotowe traktowania wychowanków przez nauczycieli w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym, 

udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu            
o rozpoznanie potrzeb uczniów (słuchaczy), 

zapewnienie swobody  wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 
życia szkoły, a także  światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza się   
tym dobra innych osób, 

współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym,  który świadczy kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności ucznia. 

 
d) zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w 

szkole:  
systematyczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw według 

sporządzonego grafiku, zwracanie uwagi na: 
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych, 
kulturalne zachowanie się młodzieży (reagowanie na wulgarne słownictwo), 
bezpieczne poruszanie się na klatkach schodowych; 
niepalenie papierosów. 

 
e) zasady sprawowania opieki nad uczniami (słuchaczami) podczas zajęć poza 

terenem  szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, a także  w 
czasie praktyk: 

• zapoznanie z przepisami bhp, 
• zapoznanie z regulaminem wycieczki lub praktyki, 
• wyznaczenie kierownika wycieczki, a także opiekunów tj. osoby 

odpowiedzialnej za stworzenie warunków zapewniających  bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad 
przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa, 
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• na wycieczce  przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się 
poza teren  szkoły lub w obrębie tej samej miejscowości  (bez  środka 
lokomocji) opiekę  sprawować powinna co najmniej jedna osoba nad grupą 15 
uczniów (słuchaczy), 

• na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się poza 
teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, opiekę 
powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów (słuchaczy), 

• na wycieczce kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad 
grupą do 10 uczniów (słuchaczy), jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią 
inaczej, 

• wszyscy uczestnicy wycieczki czy imprezy turystycznej powinni być objęci  
powszechnym ubezpieczeniem, 

• wszyscy uczestnicy wycieczki czy imprezy krajoznawczo - turystycznej 
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad  
szczególnej ostrożności  oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika 
wycieczki (czy imprezy) i opiekunów, 

• do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:  opracowanie 
szczegółowego programu, harmonogramu i regulaminu wycieczki oraz 
zapoznanie z nimi uczestników, wypełnienie karty wycieczki, zapoznanie z 
zasadami bezpieczeństwa oraz zapoznanie  warunków do ich spełniania przez 
wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, 
określenie zadań dla opiekuna w  zakresie prawowania opieki i przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa  jego podopiecznych, dopilnowanie, by wszyscy 
uczestnicy  byli zaopatrzeni w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek, 
zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, 

• do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy dopilnowanie,           
by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym  
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa od chwili rozpoczęcia do zakończenia 
wycieczki, 

• kontrola praktyk odbywa się według grafiku ,  
 

2. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami (słuchaczami): 
a) opieka nad uczniami (słuchaczami) klas pierwszych rozpoczynających naukę,  
rozpoznanie potrzeb i trudności ucznia (słuchacza), 
zapoznanie z techniką uczenia się, 
• czuwanie, by proces adaptacji do nowych warunków przebiegał prawidłowo,   

opieka nad uczniami (słuchaczami) z zaburzeniami rozwojowymi, z dysleksją, 
dysortografią, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku: 

b)opieka nad uczniami (słuchaczami) z zaburzeniami rozwojowymi, z dysleksją, 
dysortografią, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku: 
poinformowanie przez pedagoga szkolnego wychowawców klas i internatu,  

nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli wychowania fizycznego o 
uczniach (słuchaczach), którzy zakwalifikowani zostali do poszczególnych 
grup dyspenseryjnych, 

dopilnowanie, by uczniowie (słuchacze) mający wady wzroku nosili okulary lub 
soczewki , 

w miarę możliwości ograniczanie   prac wymagających dużego wysiłku 
fizycznego  i prac w pozycji stojącej uczniom, którzy mają wady postawy, 
skrzywienie kręgosłupa lub płaskostopie, 
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prowadzenie przez nauczycieli wychowania fizycznego  zajęć korekcyjno - 
kompensacyjnych,    
                                                                             

c) opieka nad uczniami (słuchaczami), którym  z powodu warunków rodzinnych 
lub losowych potrzebna  jest stała bądź doraźna pomoc materialna: 
 rozpoznawanie potrzeb i  trudności, ucznia (słuchacza) poprzez rozmowę 

wychowawcy klasy (opiekunem), wychowawcę internatu z wychowankiem, 
rodzicami  i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, 

pomoc pedagoga szkolnego w zakresie udzielania pomocy materialnej (z aktualnie 
możliwych źródeł). 
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ROZDZIAŁ   III 
 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 
 

§ 13 
 
Terminy  rozpoczynania i kończenia zajęć  edukacyjnych, przerw świątecznych  
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 

§ 14 
 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa przydział czynności 
nauczycieli w danym roku szkolnym  opracowany przez dyrektora, najpóźniej do           
30 kwietnia  każdego roku, na podstawie planu nauczania  oraz planu finansowego 
szkoły. Przydział czynności nauczycieli w danym roku szkolnym zatwierdza organ 
prowadzący szkołę w formie uchwały.  

W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się w szczególności  liczbę pracowników 
szkoły łącznie z liczbą stanowisk  kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów 
zajęć  obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych 
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków w  budżecie szkoły .  

 
§ 15 

 
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów (słuchaczy), 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z 
odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 
programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

Liczba uczniów (słuchaczy) w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35.  
Organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą  liczbę uczniów w oddziałach . 

 
§ 16 

 
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły 
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem  zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
§ 17 

 
Podstawową  forma pracy szkoły są zajęcia dydaktczno-wychowawcze w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, zaś godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 

Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, przerwa długa 20 minut między trzecią a 
czwartą godziną lekcyjną, zaś przerwa w zajęciach praktycznych  -jedna: 30 minut, w 
połowie trwania zajęć. 

 
 
 



 15 

§ 18 
 

Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, pracownie, koła 
zainteresowań  
i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-
lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych  
i międzyszkolnych, dotyczy to też wycieczek i wyjazdów. 

 
§ 19. 

 
Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego    
i Doskonalenia Nauczycieli. Mogą być organizowane u pracodawców i w innych. 

Centrach Kształcenia Praktycznego . 
Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za realizację procesu szkolenia 

praktycznego. 
Praktyczna nauka  zawodu może odbywać się też w przedsiębiorstwach  

produkcyjnych i naprawczych. 
Szczegółowe zasady organizowania kształcenia praktycznego normują odrębne 

przepisy oraz regulamin praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych . 
 

§ 20. 
 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi 
nauczycielami, z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.   
 

§ 21 
 

Szkoła zapewnia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Giżycki możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłych posiłków w 
stołówce szkolnej(internatu). 

Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na dany rok szkolny ustala 
kierownik internatu a zatwierdza dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców            
na podstawie kalkulacji ponoszonych kosztów zakupów produktów służących                           
do sporządzenia tych posiłków i ogłasza w formie zarządzenia. 

Pracownicy, emeryci i renciści ZSE i I mogą korzystać z obiadów bez preferencyjnych 
zasad, ale na podstawie pełnej odpłatności rzeczywistych kosztów ponoszonych przez 
stołówkę, wynikających z kalkulacji przygotowania posiłku tj. koszt surowca, energia, 
amortyzacja, wynagrodzenie personelu stołówki. 

 
§ 22 

 
Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła zapewnia miejsce   
w internacie. 
Internat szkolny pracuje w oparciu o regulamin:  
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REGULAMIN INTERNATU 

ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH i 
INFORMATYCZNYCH  

 im. Komisji Edukacji Narodowej 

W GIŻYCKU 
 

§1 
 

   1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę  poza   
        miejscem zamieszkania. 

2.  Zadania internatu. Do zadań internatu w szczególności należy: 
    2.1 zapewnienie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i 

uzdolnień, 
    2.2 zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 
    2.3 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej 

rozrywki, 
    2.4 kształtowanie umiejętności w zakresie technik uczenia się i dobrej organizacji 

pracy, 
    2.5 upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu               

i dbałości o stan zdrowia, 
  2.6 wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – 

gospodarczych, 
    2.7 wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności, 
    2.8 zaspakajanie potrzeb opiekuńczych. 

3. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami oraz  
instytucjami i placówkami w środowisku. 

 
§ 2 

 
Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1. Dziennik zajęć grup wychowawczych. 
2. Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków. 
3. Roczny plan pracy internatu. 
4. Plan dyżuru personelu pedagogicznego. 
5. Książkę protokołów Rady Pedagogicznej internatu. 
6. Arkusze spostrzeżeń o wychowankach. 
7. Ewidencja wychowanków. 
8. Kronika. 
9. Semestralne plany pracy grup wychowawczych.  

 

§ 3 

 

Przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej dla którego 
organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, mieszkający w miejscowości, z której 
codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony. 
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Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się                   
do   Dyrektora Szkoły. 

Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu uczniowskiego, a ponadto ma 
prawo do: 

      3.1 zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia, 
              3.2 korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznej internatu służących do nauki       

własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 
               3.3 wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych  

w           internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach 
sportowych, technicznych i artystycznych prowadzonych przez placówki i inne 
organizacje w środowisku, 

               3.4 korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów     
osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w 
internacie, 

               3.5 poszanowania godności własnej i innych ludzi w dyskusjach o sprawach 
osobistych, a także o stosunkach rodzinnych , uczuciach, przyjaźniach, 

               3.6 organizowanie imprez i uroczystości zgodnie z planem internatu, innych imprez    
za zgodą kierownika internatu, 

               3.7 przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za wiedzą   
wychowawcy, w miejscu przez niego wyznaczonym. 

                     a. osoba odwiedzająca nie może dezorganizować pracy opiekuńczo-    
                        - wychowawczej, w przeciwnym wypadku wychowawca ma prawo poprosić 

taką 
                           osobę o opuszczenie internatu; 
                     b. w stosunku do osób odwiedzających wychowanka i zakłócających pracę      
                        opiekuńczo – wychowawczą, kierownik ma prawo wydać zakaz wstępu na 

teren    
                        internatu. 
      3.8. wyjścia do miasta w czasie wolnym: 

          a) od zakończenia zajęć do godz. 16:30, po wpisaniu się do zeszytu wyjść, 
                    b) od godz. 16:30 – po zgłoszeniu wychowawcy i wpisaniu się do zeszytu wyjść, 
       3.9. uczestniczenia w zebraniach grupy i zebraniach ogólnych wychowanków          

internatu, 
      3.10  kultywowaniu tradycji internatu 

               3.11 współdziałaniu w decydowaniu w sprawach wychowawczych 
 i organizacyjnych internatu. 

Wychowanek internatu obowiązany jest: 
4.1. przestrzegać regulaminu internatu i mieszkańca internatu, porządku dnia  

i    tygodnia oraz przepisów i  instrukcji obowiązujących w internacie, 
              4.2. odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników pedagogicznych oraz    

administracyjno-obsługowych tak internatu jak i szkoły, 
   4.3. zachowywać się kulturalnie wobec współmieszkańców, 

              4.4. korzystać z całodziennego wyżywienia w czasie przebywania w internacie po  
uprzednim uregulowaniu należności (opłaty uiszczać terminowo), 

    4.5. szanować prywatne mienie i mienie internatu, 
    4.6. usuwać we własnym zakresie usterki w salach mieszkalnych, pomieszczeniach 

ogólnego użytku, świetlicach, korytarzach, pokojach do nauki, itp. Ponosić 
koszty napraw lub wymiany sprzętu i urządzeń powstałe wskutek 
niewłaściwego użytkowania, 
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    4.7. utrzymywać czystość i porządek w salach sypialnych, świetlicach, i innych 
pomieszczeniach oraz na terenie wokół obiektu, 

   4.8. nie zamykać sal sypialnych od wewnątrz, 
           4.9. nie przebywać na terenie internatu w czasie zajęć lekcyjnych i warsztatowych  

bez   zgody wychowawcy dyżurującego lub kierownika internatu, 
    4.10.uczestniczyć w pracach na rzecz internatu, 

4.11.zgłaszać każde wyjście z internatu i odnotować w zeszycie wyjść lub wyjazdów                             
        oraz odnotować swój powrót, 

   4.12.przestrzegać ogólnych przepisów bhp i przepisów ppoż., 
   4.13.nie używać w salach sprzętu elektrycznego grzewczego typu: grzałki, grzejniki, 

żelazka elektryczne, itp. 
             4.14.zgłaszać wychowawcy fakt otrzymania zwolnienia lekarskiego lub innych     
                     przyczyn upoważniających do zrezygnowania z wyżywienia z przyjętym   
                     wyprzedzeniem (24 godz.), 
             4.15.uzgadniać z wychowawcą potrzeby pozostania w internacie na dni wolne od   

nauki, 
   4.16. w czasie nauki własnej zachować ciszę i nie używać sprzętu nagłaśniającego. 
 
 

W internacie obowiązuje zakaz palenia i posiadania papierosów, posiadania i spożywania 
alkoholu i środków odurzających – w przypadku, gdy stwierdzi się spożycie alkoholu 
przez mieszkańca internatu, Rada Pedagogiczna ma prawo „zawiesić” wychowanka w 
prawach mieszkańca internatu, informując o podjętej decyzji wychowawcę klasy, 
rodziców, bądź prawnych opiekunów, - w przypadku ponownego spożycia alkoholu 
przez wychowanka Rada Pedagogiczna stawia wniosek o usunięcie z internatu. 

Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (np. posiadanie, 
zażywanie, rozprowadzanie narkotyków) szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską 
oraz  
w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa wyżej, 
wychowanek może stracić prawo do zamieszkania. 

Decyzję o usunięci wychowanka podejmuje Kierownik, na wniosek Rady Pedagogicznej 
Internatu. 

decyzji, o której mowa w pkt.. 8 wychowanek ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły. 
Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać  

w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 
 
 

Samorząd w internacie 
 

§ 4 
 

Młodzieżowa Rada Internatu.  
Wychowankowie internatu tworzą samorząd. 
       Pracą samorządu kieruje Młodzieżowa Rada Internatu. . 

4.1.  Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest na początku każdego roku szkolnego,   
na    

        okres jednego roku szkolnego. 
4.2. Rada Młodzieżowa Internatu wybiera spośród siebie przewodniczącego, jednego  

zastępcę, skarbnika. 
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4.3. Skład Młodzieżowej Rady Internatu może być w ciągu roku wymieniany lub 
uzupełniany. 

4.4. Zadaniem rady jest: 
      inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej  

i rozrywkowej w internacie, a także innych form pracy wynikającej z planu 
działania placówki, współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków 
będących  
w dyspozycji internatu, przeznaczonych na cele kulturalno – oświatowe, 

      organizowanie i ocena współzawodnictwa pomiędzy grupami wychowawczymi, 
      występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną na 

rzecz internatu, zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownictwa internatu oraz 
szkoły 
w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu. 

 
§ 5 

 
 Organizacja pracy i grupy wychowawczej 
     1.  Internat szkolny czynny jest w okresie całego roku szkolnego. 
     2. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze liczące 35 – 40 osób,                  

nad którymi opiekę sprawują wychowawcy grup. 
     3. Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonują kierownik internatu,  

w  porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Młodzieżową Radą Internatu. Dopuszcza się 
zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych. 

Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie, 
inspiruje i kieruje samorządną działalnością, a w szczególności: 
  wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji, 
 jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Rady Pedagogicznej Internatu i 
Rady Pedagogicznej szkoły, podejmuje decyzje w sprawie udziału wychowanków  
w zajęciach klubu, towarzystw i innych instytucji prowadzonych poza internatem, 
dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy,  
wyrabia u wychowanków samodzielność i wdrąża ich do samoobsługi w internacie  
i w domu, udziela pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków  
w internacie, udziela porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności 
powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych, 
współdziała z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowania 
poszczególnych wychowanków. 

W przypadku omawiania spraw wychowanków internatu, wychowawca uczestniczy  
w zebraniu Rady Pedagogicznej szkoły. 

W internacie działają sekcje: 
gospodarcza, 
sanitarno – porządkowa, 
naukowa, 
sportowa, 
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Rada Pedagogiczna Internatu 

§6 

1.  Rada Pedagogiczna Internatu jest organem powołanym do opracowania planów 

           pracy i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo- 
           wychowawczych  i organizacyjno-gospodarczych. 

  2.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest kierownik internatu. Członkami są 

 pracownicy pedagogiczni internatu. 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej poświęconej problemom młodzieży  

 Mogą być zapraszani przedstawiciele zarządu samorządu internatu , pracownicy 

 pedagogiczni szkoły. Posiedzenia rady Pedagogicznej Internatu są protokołowane 

       w „Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej Internatu”. 

 

Zadania rady Pedagogicznej Internatu : 

Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- 
wychowawczej, 

Opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo –wychowawczej 
internatu 

Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu  
ustalenia wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej  
działalności 

Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, 
   a)   rodzaje nagród; 

-  pochwała wychowawcy grupy, 
-  pochwała kierownika internatu, 
-  pochwała kierownika internatu wyrażona publicznie wobec uczniów, 
-  list pochwalny, 
-  nagroda rzeczowa, 
-  dyplom uznania.   

                    b)  rodzaje kar:  
        -  upomnienie wychowawcy grupy, 

       -  upomnienie kierownika internatu,   
       -  upomnienie kierownika internatu udzielone publicznie wobec uczniów,  

             -  przeniesienie do innej grupy wychowawczej, 
                       -  zawieszenie w prawach mieszkańca internatu na czas określony przez Radę   

Pedagogiczną, 
                       - pobyt warunkowy oraz wyznaczenie prac porządkowych na rzecz internatu  
                          przez  Radę Pedagogiczną, 
                       -  usunięcie z internatu. 
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§7 

 
   Nauka wychowanków 
           1. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga w osiąganiu 

powodzenia szkolnego.  
 2. Internat umożliwia korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych i Internetu 

wspierających program nauczania lub budzących szczególne zainteresowania 
wychowanków.  

 3. Nauka wychowanków poszczególnych grup odbywa się w stałym czasie,              
określonym rozkładem dnia.  

 
 
 
 
 

§8 
 
  Czas wolny wychowanków  
 1.  Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania czasu 

wolnego od obowiązków wobec szkoły i internatu; czas wolny dla wychowanków 
przypada       w stałej określonej  rozkładem dnia porze.  

 2. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania do życia internat 
organizuje- w miarę  możliwości- zajęcia w zakresie gospodarstwa domowego: 
napraw drobnego sprzętu i   urządzeń przydatnych do wykonania czynności 
samoobsługowych.. 

         3. Internat umożliwia wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych,  
w  spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, dyskotekach. 

 4.  Internat organizuje udział wychowanków na dyskotekach, spotkaniach towarzyskich. 
 5. Umożliwia za zgoda kierownika internatu i wychowawców- korzystanie z audycji    

radiowych i  telewizyjnych po godz. 22 pod warunkiem, że nie zakłóci to 
wypoczynku pozostałych współmieszkańców internatu.  

         6. Wychowankowie internatu mogą za zgodą wychowawców wychodzić poza obręb           
internatu w czasie  wolnym, jak również poza czasem wolnym wyznaczonym 
regulaminem.    

 
 
 
 
 
 

§ 23 
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada bibliotekę szkolną której funkcjonowanie 
określa regulamin: 

 

                         REGULAMIN BIBLIOTEKI 

1.     Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb  
i zainteresowań uczniów (słuchaczy), zadań dydaktyczno-wychowawczych 
szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy. 
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 Z biblioteki mogą korzystać uczniowie (słuchacze), nauczyciele oraz inni 
pracownicy zespołu. 

Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor  zespołu 

Dyrektor zespołu : 

- zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę ,właściwe wyposażenie oraz 

środki finansowe na jej działalność 

- zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami 

- wydaje decyzję w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych 
oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika 

- zatwierdza regulaminy biblioteki [czytelni, wypożyczalni, korzystania z 
komputerów w czytelni ] 

- zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy 

2.     Do zadań biblioteki należy: 

-         gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych, 

-         obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 
działalności informacyjnej, 

-         zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, słuchaczy i 
nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

-         podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 
nauczania – różnorodnych form z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

-         przysposabiania uczniów (słuchaczy) do samokształcenia, działania na rzecz  

      przygotowania uczniów (słuchaczy) do korzystania z różnych mediów, źródeł 
informacji, 

      bibliotek, 

-         rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów 
(słuchaczy), kształtowanie ich kultury czytelniczej, wyrabianie i pogłębianie 
nawyku czytania i uczenia się, 

-         pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych w szkole. 

  

3.     Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni , czytelni i magazynów. 

Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz 
urządzenia komputerowe, audiowizualne, które umożliwiają bezpieczne  
i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów, zorganizowanie 
nowoczesnego warsztatu biblioteczno - informacyjnego umożliwiającego 
realizację przypisanych bibliotece zadań. 

  

4.     Nauczyciel bibliotekarz powinien prowadzić politykę gromadzenia zbiorów 
biblioteki kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów (słuchaczy), 
analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej, możliwościami 
finansowymi. 
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5.      Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

- udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki. 

- prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej, 

- prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

- branie udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie  
z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, 

- branie udziału w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły  
poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 
rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi, 

- selekcję zbiorów, 

- prowadzenie warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki), 

 - prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki, 

- dokształcanie i doskonalenie własne, 

- sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki, 

- wykonywanie innych zajęć wynikających z działalności biblioteki lub 
zalecanych przez dyrektora.  

6. Nauczyciele i wychowawcy współpracują z biblioteką szkolną w zakresie 
edukacji czytelniczej i medialnej uczniów (słuchaczy), współdziałają z 
nauczycielem bibliotekarzem w zakresie egzekwowania postanowień 
regulaminów biblioteki 

7. Prawa i obowiązki czytelników określają odrębne regulaminy. 

8.      Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu zgodnie z organizacją roku 

 szkolnego. 

Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie trwania w bibliotece 

 Skontrum. 

              9. Czas otwarcia  biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor zespołu 

 

§ 24 

Formy sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą mieszkającą na stancjach są 
następujące: 

1. Uczniom (słuchaczom) mieszkającym na stancjach internat umożliwia, w miarę 
możliwości korzystanie:  
a) ze świetlic i pomocy dydaktycznych, 
b) z różnych form zajęć wychowawczych i kulturalno-rozrywkowych, 
c) z urządzeń kąpielowych, 
d) z żywienia w stołówce. 

 
2. Uczniowie (słuchacze) mieszkający na stancji, w momencie pojawienia się w 

internacie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu internatu. 
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3. Nadzór i opiekę nad uczniami (słuchaczami) mieszkającymi  na stancji sprawują 
doraźnie: pedagog szkolny i wychowawcy klas (opiekun) na prośbę rodziców i 
właścicieli stancji. 

 
§ 25 

 
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:  

a) budynki szkolne mieszczące gabinety przedmiotowe z niezbędnym wyposażeniem, 
b) laboratoria przedmiotowe mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku , 
c) bibliotekę, 
d) internat, 
e) gabinet pielęgniarski  
f) pomieszczenia administracyjno-gospodrcze, 
g) zespół obiektów sportowych i rekreacyjnych: 1salę gimnastyczną, siłownię, boiska  

sportowe. 
           h)  archiwum, 
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ROZDZIAŁ    IV 

 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 
§ 26 

 Organami Zespołu są: 
Dyrektor Szkoły 
Rada Pedagogiczna 
Rada Rodziców 
Samorząd Uczniowski 
 

 
§ 27 

 
1. Zasady powoływania dyrektora szkoły określają odpowiednie przepisy. 
 2. Obowiązki oraz sprawy pozostające w wyłącznej kompetencji dyrektora: 

1) kierowanie i administrowanie placówką, a w tym zatrudnianie i zwalnianie 
pracowników, co reguluje Karta Nauczyciela i kodeks pracy, 

2) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, samodzielna reprezentacja  przed sądami w 
sprawach dotyczących szkoły, udzielanie pełnomocnictw rodzajowych i 
procesowych  w ramach posiadanych  kompetencji statutowych, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego  nad nauczycielami przy współpracy innych 
członków kierownictwa  oraz opracowanie planu jego realizacji, 

4) sprawowanie opieki nad uczniami wraz z wicedyrektorami, kierownikami i całym 
gronem pedagogicznym, 

5) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 
6) realizacja zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących i sprawujących 

nadzór pedagogiczny, 
7) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 
8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym, 
9) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych  i opiekuńczo – wychowawczych, 
10) realizacje uchwał rady szkoły podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 
11) obowiązek współpracy z radą szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami i 

samorządem uczniowskim, 
12) możliwość brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu rady szkoły, 
13) dysponowanie środkami określonymi  w planie finansowym Zespołu 

zaopiniowanym przez radę szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich 
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować  administracyjną, 
finansową i gospodarczą obsługę Zespołu, 

14) opracowanie planu nauczania szkoły, 
15) obowiązek podania do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolnego 

zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywały 
od początku następnego roku szkolnego, 

16) obowiązek zapoznawania uczniów, rodziców i nauczycieli na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, rady rodziców  i samorządu szkolnego ze stanem szkoły, 
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17) obowiązek przekazywania uchwał rady pedagogicznej o podjęciu innowacji 
pedagogicznej kuratora oświaty w terminie do końca marca roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny wprowadzenia innowacji, 

18) obowiązek przekazywania kuratorom  oświaty oceny wyników zakończonej 
innowacji pedagogicznej, 

19) obowiązek przedstawienia MEN, za pośrednictwem kuratora oświaty, oceny 
zakończonego eksperymentu  pedagogicznego, 

20) obowiązek prawidłowej organizacji i przebiegu pomocy pedagogicznej dla 
uczniów(słuchaczy), 

21) zawieszanie zajęć szkolnych w określonych warunkach, 
22) skreślenie ucznia z listy uczniów (słuchaczy) na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej   po zaopiniowaniu przez Samorząd Szkoły. 
23) zatwierdzanie opracowanego przez nauczyciela indywidualnego programu (toku) 

nauki ucznia (słuchaczy),  
24) podejmowanie decyzji o zwolnieniu ucznia (słuchacza)  z niektórych przedmiotów 

– np. wychowania fizycznego, 
25) wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych  i sprawdzających, 
26) obowiązek przygotowania porządku rady pedagogicznej  i przeprowadzenia jej, 
27) obowiązek przedkładania radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników 

klasyfikacji i promocji uczniów, 
28) obowiązek przedstawiania radzie  pedagogicznej  (co najmniej dwukrotnie w roku 

szkolnym)  ogólnych wniosków wynikających  ze  sprawowanego nadzoru  
pedagogicznego oraz informacji o działalności  szkoły, 

29) obowiązek przedstawianie radzie   pedagogicznej planu finansowego szkoły  do 
zaopiniowania przez te organ, 

30) realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych  w ramach jej kompetencji  
stanowiących; obowiązek wstrzymania uchwał niezgodnych z prawem   
i niezwłocznego powiadomienia   o tym organu prowadzącego szkołę, 

31) podejmowanie decyzji we  wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy 
(w tym  przyznawanie nagród, wymierzanie kar porządkowych), 

32) występowanie z wnioskami  do organu prowadzącego szkołę w sprawie 
utworzenia  dodatkowych stanowisk kierowniczych, 

33) określenie szczegółowego zakresu obowiązków pedagoga szkolnego i zadań 
nauczycieli, 

34) powoływanie przewodniczących zespołów oddziałowych i przedmiotowych  
35)  zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki i pracy,  

organizowanie szkoleń w zakresie bhp, 
36) w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny jest zobowiązany: 

a) do poinformowania uczniów (słuchaczy)  oraz pracowników  
o konieczności natychmiastowego zawiadomienia  dyrektora zespołu, 
pracownika służby BHP oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, 
jaki zdarzył się  na terenie  szkoły lub podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę poza jej terenem, 

b) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi 
(słuchaczowi), który uległ wypadkowi, 

c) zawiadomić o wypadku rodziców (opiekunów) poszkodowanego 
ucznia (słuchacza),  

d) o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym 
powiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora, 
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e) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego, 

f) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzać 
dokumentację powypadkową ( inspektor BHP pracownik  Starostwa) 

f) prowadzić rejestr wypadków uczniów (słuchaczy)  
g) zapoznawać radę  pedagogiczną z wynikami analizy wypadków 

uczniów (słuchaczy)  oraz podjętą działalnością zapobiegawczą, 
37) dyrektor zespołu poza wymienionymi obowiązkami  jest obowiązany do 

realizowania zadań związanych ze swoim stanowiskiem, regulowanych 
szczegółowymi  zarządzeniami dotyczącymi  stanowisk kierowniczych w szkole:  

1. Sprawy wymagające porozumienia z innymi organami: 
1) powołanie zespołu wychowawców klasowych, zespołów przedmiotowych  

i oddziałowych 
2) zatwierdzanie wysokości odpłatności w stołówce szkolnej,  
3) wyznaczenie uczniowi (słuchaczy), któremu zezwolono na indywidualny tok 

nauki,  nauczyciela – opiekuna i ustalenie zakresu jego zadań i obowiązków (rada 
pedagogiczna). 

 
2. Sprawy wymagające opinii, które są dla dyrektora szkoły wiążące:  

1) wydawanie zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki ucznia (słuchacza)  
(poradnia + dyrektor), 

2) wyrażenie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia  
i organizacje (przez przyjęcie uchwały przez radę pedagogiczną), 

3) skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły (rada pedagogiczna). 
 

3. Sprawy wymagające  opinii, które nie są dla dyrektora szkoły wiążące: 
1) opracowanie w terminie uzgodnionym z organem  nadzorującym, arkusza 

organizacji szkoły (rada pedagogiczna)  
2) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć (rada pedagogiczna), 
3) organizacja tygodnia pracy szkoły (rada pedagogiczna), 
4) przydział nauczycielom zajęć  obowiązkowych, wychowawstwa i innych zajęć 

(rada pedagogiczna), 
5) powierzanie funkcji  wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w szkole 

(organ prowadzący + rada pedagogiczna), 
6) występowanie z wnioskami o odznaczenie, nagrody  (z wyłączeniem nagród 

przyznawanych przez dyrektora) i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych 
pracowników (rada pedagogiczna), 

7) opracowanie budżetu (planu finansowego) szkoły (rada pedagogiczna). 
 

4. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wewnętrzną 
organizacją            i  funkcjonowaniem szkoły. 

5. Dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz powiatową radą zatrudnienia  zmienić lub 
wprowadzić nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego w których kształci 
szkoła. 

6. Dyrektor na podstawie ramowych planów nauczania ustala szkolny plan nauczania 
danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 

7. Dyrektor szkoły może przesunąć nauczanie języków obcych i przedmiotów dla 
których jest przewidziany wymiar 1 lub 2 godzin zajęć tygodniowo, w całości lub 
części do innej klasy niż określona w normalnym planie nauczania. 
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8. Nauczanie języka obcego i innych przedmiotów np. w-f , informatyka , pracownie , 
przy podziale klasy na grupy dyrektor może powierzyć w jednej klasie dwóm 
nauczycielom. 

 
§ 28 

 
 1.  Rada Pedagogiczna jest  kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe  

              zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 
2. Do kompetencji stanowiących  Rady Pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzenie  planów pracy szkoły,  
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji  uczniów (słuchaczy), 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole,  
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
5) podejmowanie uchwał  w sprawie skreślenia z listy uczniów, po zapoznaniu się  

z pisemną opinią Samorządu Uczniowskiego,  
6) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przy 
zachowaniu procedur, 

 
3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 
1) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

 i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego szkoły budżetu i środka specjalnego przedstawionych 

przez    dyrektora  zespołu i sprawozdania z jego realizacji, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń  i innych 

wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału  nauczycielom  stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  
dydaktycznych  wychowawczych  i opiekuńczych, 

5) tematyka rad szkoleniowych, 
6) propozycje dyrektora  szkoły dotyczące  kandydatów  do powierzenia im funkcji  

kierowniczych w szkole, 
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt  statutu szkoły oraz projekty jego 

zmian. 
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania  Rady Pedagogicznej oraz podejmowanie 

przez nią uchwał określa jej wewnętrzny regulamin przyjęty zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 
§ 29 

 
 Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców.  Może występować do rady 
pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich  spraw 
szkoły  a w szczególności: 

1) bierze udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły, 
2) pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 
3) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, 
4) posiada konto i określa kompetencje dyrektora w zakresie wydatkowania swoich 
środków finansowych, na podstawie zatwierdzonego planu,  
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5) może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na 
rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na 
działalność opiekuńczo-wychowawczą, 

6) współuczestniczy w opracowaniu planu wychowawczego  szkoły z możliwością 
wnioskowania na piśmie do dyrektora szkoły, 

7) szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa jej regulamin. 
 

§ 30 
 

 1.  Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski 
 i opinie we wszystkich sprawach  szkolnych, a szczególnie tych, które dotyczą realizacji 
podstawowych praw uczniów (słuchaczy), takich jak: 

1) prawo do  zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i 
stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  
w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

2. Tryb powoływania – odwoływania opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 
a) Samorząd Uczniowski typuje spośród członków rady pedagogicznej co najmniej 

dwóch kandydatów, za ich zgodą, na opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
b) na zebraniu przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu  tajnym  

dokonuje się wyboru opiekuna samorządu, 
c) kadencja opiekuna  Samorządu Uczniowskiego trwa trzy lata, 
d) w sytuacjach gdy wybrany opiekun Samorządu nie może pełnić powierzonej 

funkcji, procedurę wyboru należy powtórzyć, kadencja nowo wybranego 
opiekuna trwa jednak nie dłużej niż do końca kadencji osoby, którą zastąpił, 

e) Samorząd Uczniowski ma prawo do odwołania przed upływem kadencji opiekuna 
samorządu szkolnego, o czym informuje dyrektora zespołu: w takiej sytuacji 
obowiązuje procedura jak w punkcie „d”, 

f) wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy dokonać do końca września. 
 

3. Tryb opiniowania przez Samorząd Uczniowski: 
a) dyrektor lub inny organ szkoły występuje w formie pisemnej o opinię Samorządu  

w  sprawach, w których  opinia taka jest wymagana, 
b) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na zebraniu informują przedstawicieli 

samorządów klasowych o przedmiocie  opinii, 
c) samorząd klasowy przedstawia sprawę na forum klasy i ustalenia w sprawie,  

w formie notatki, przedkłada przedstawicielom  samorządu szkolnego, 
d) przedstawiciele Samorządu  Uczniowskiego dokonują syntezy informacji 

zawartych w  notatkach i na ich bazie wystawiają pisemną opinię w danej 
sprawie, 

e) uwierzytelnienie opinii Samorządu Uczniowskiego następuje poprzez złożenie 
podpisów przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i jego zastępcę, 
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f) Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do zgromadzenia i przechowywania 
wszelkiej dokumentacji związanej  z wystawieniem danej opinii, 

g) nad poprawnością i przestrzeganiem procedury wystawiania opinii przez 
samorząd szkolny czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 
 
 
 

§ 31 
 

 Współdziałanie  organów szkoły opiera się na:  
1) możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich  

kompetencji  określonych ustawą i statutem, 
2) bieżącej wymianie informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych               

i planowanych działaniach lub decyzjach, 
3) rozwiązywani sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

 
§ 32 

 
Współdziałania organów Szkoły i sposobu rozwiązywania spraw spornych. 
1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku           
z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodnie z prawem. 
a) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ 
prowadzący; 
b) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je 
pominięto; 
c) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet; 
d) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami tj. radą rodziców i samorządem 
uczniowskim; 
e) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 
f) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 
g) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie; 
h) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 
i) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z 
tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych 
organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów. 
2. Jeżeli uchwała rady rodziców i samorządu uczniowskiego jest sprzeczna z prawem lub 
ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie siedmiu dni 
uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku 
uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 
prowadzącemu. 
 

§ 33 
 

 1.   W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku po spełnieniu 
wymogów formalnych ze  względu na liczbę szkół wchodzących w skład Zespołu, rozległość 
terenu i ilość obiektów dydaktyczno-wychowawczych  oraz gospodarczych, mogą być 
utworzone na  wniosek dyrektora szkoły ,  następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor do spraw pedagogicznych  
2) wicedyrektor do spraw ……………, 
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3) kierownik szkolenia praktycznego 
4) kierownik internatu, 
5) kierownik administracyjny, 

2. Kompetencje i zadania wicedyrektora ds. pedagogicznych  
1) Organizowanie i nadzorowanie realizacji planu pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej oraz sporządzanie okresowego i rocznego 
sprawozdania z działalności 

a) współudział w opracowaniu planu pracy na rok szkolny, 
b) opracowanie tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
c) opracowanie rocznych przydziałów czynności dla  nauczycieli, 
d) opracowanie tygodniowego planu dyżurów pełnionych przez nauczycieli 

podczas przerw na obiektach i terenie nadzorowanym, 
e) organizowanie stałych i doraźnych zastępstw za nauczycieli, 
f) nadzór nad realizacją programów nauczania, 
g) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, 
h) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji prowadzonej przez  

nauczycieli, 
i) dokonywanie bieżącej i okresowej analizy wyników nauczania, wychowania 

 i opieki. 
 

2) Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych szkoły. 

3) Współorganizowanie nadzoru pedagogicznego w zespole i jego sprawowanie 
zgodnie z planem oraz składanie stosownych sprawozdań. 

4) Organizowanie i nadzorowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli 
ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość, estetykę w podległych 
obiektach, 

5) Organizowanie  bądź współorganizowanie imprez szkolnych oraz ich 
bezpośredni nadzór wg rocznego  planu pracy zespołu i ustaleń z dyrekcją. 

6) Przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji  
i promocji uczniów(słuchaczy). 

7) Kierowanie pracą wytypowanych komisji  
8) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy uczniom 

(słuchaczom)  oraz nauczycielom  na podległych obiektach. 
9) Przygotowanie wniosków do dyrektora zespołu w sprawie okresowego 

procentowego podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nadzorowanych nauczycieli. 

10) Rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych nadzorowanych nauczycieli.  
11) Przygotowanie wniosków personalnych nadzorowanych nauczycieli w 

zakresie odznaczeń, nagród i oceny pracy w uzgodnieniu z dyrektorem 
zespołu. 

12) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków 
pracy 
 i stosunków pracowniczych. 

13) Wnioskowanie oraz współorganizowanie w sprawach dotyczących  
wyposażania podległych obiektów w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

14) Koordynowanie i nadzorowanie sposobu wykorzystania podległych obiektów. 
15) Czuwanie nad zabezpieczeniem mienia szkolnego na podległych obiektach. 
16) Branie czynnego udziału w wizytacjach  i kontrolach przeprowadzanych przez 

nadzór  pedagogiczny. 
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17) Życzliwe i taktowne przyjmowanie interesantów (nauczycieli, rodziców  
i uczniów) . 

18) Sporządzanie okresowego i rocznego sprawozdania z analizy zadań 
dydaktycznych     w zespole. 

19) Zastępowanie dyrektora  zespołu pod jego nieobecność w zakresie 
przekazanych kompetencji. 

20) Odpowiada przed Dyrektorem Zespołu  za poziom pracy  dydaktyczno 
wychowawczej nauczycieli. 

 
 
 

3. Kompetencje i zadania kierownika internatu to: 
1) Organizowanie i nadzorowanie procesu wychowawczo-opiekuńczego w 

internacie poprzez: 
a) opracowanie planu wychowawczo-opiekuńczego internatu, 
b) analiza okresowa i roczna planu oraz składanie uwag i wniosków do 

dalszej pracy, 
c) współudział w opracowaniu planu pracy na rok szkolny, 
d) opracowanie rocznych przydziałów czynności dla nauczycieli – 

wychowawców , 
e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez 

wychowawców internatu, 
f) organizowanie stałych i doraźnych zastępstw za nauczycieli – 

wychowawców . 
2) Współorganizowanie nadzoru pedagogicznego w zespole i jego sprawowanie 

godnie z planem zespołu oraz składanie stosownych  sprawozdań. 
3) Współorganizowanie bądź organizowanie imprez szkolnych i internatowych 

oraz bezpośredni ich nadzór wg planu pracy i ustaleń. 
4) Kierowanie pracą komisji internatowych. 
5) Współpracowanie z młodzieżową radą internatu w sprawach dotyczących 

zawieszanie w  prawach mieszkańca internatu oraz innych  spraw 
uczniowskich (słuchaczy), przygotowania opinii o pracy wychowawców 
internatu. 

6) Współpracowanie z wicedyrektorami ds.  pedagogicznych, pedagogiem 
szkolnym, wychowawcami  klas w sprawach pobytu młodzieży w internacie, 

7) Organizowanie i nadzorowanie przestrzegania przez uczniów (słuchaczy)  
 i wychowawców ustalonego  w szkole, internacie i stołówce porządku oraz 
dbałość o czystość, estetykę w internacie, stołówce i na przyległym do tych 
obiektów terenie. 

8) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków opieki oraz 
bezpieczeństwa ppoż. na poległych obiektach, tj. internacie i stołówce a także 
przyległym terenie. 

9) Przygotowanie wniosków do dyrektora zespołu w sprawie okresowego 
procentowego podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nadzorowanych  wychowawców internatu. 

10) Przygotowywanie wniosków personalnych dotyczących nadzorowanych 
wychowawców w zakresie odznaczeń, nagród i oceny pracy w uzgodnieniu  
z dyrektorem Zespołu. 

11) Rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych w internacie. 
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12) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w  internacie oraz właściwych 
warunków pracy i stosunków  pracowniczych. 

13) Wnioskowanie oraz współorganizowanie wyposażenia podległych obiektów  
w sprzęt internacki i stołówkowy. 

14) Uczestniczenie w przeglądach technicznych podległych obiektów oraz prac 
komisji  odbioru prac konserwacyjno-remontowych. 

15) Branie czynnego udziału w wizytacjach i kontrolach przeprowadzanych przez 
nadzór pedagogiczny i innych uprawnionych służb państwowych. 

16)  Czuwanie nad zabezpieczeniem  mienia na podległych obiektach. 
17) Terminowe rozliczanie uczniów mieszkających w internacie w zakresie 

odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie. 
18) Uczestniczenie w ustalaniu dniowego i tygodniowego menu z przestrzeganiem 

zasad żywienia zbiorowego. 
19) Życzliwe i taktowne przyjmowanie interesantów  i wychowanków. 

 
4. Kompetencje i zadania kierownika szkolenia  praktycznego 

1) Organizowanie i nadzorowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
grupowych i indywidualnych. 

2) Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych  
       i opiekuńczych. 
3) Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć praktycznych i zajęć 

laboratoryjnych organizowanych w CKUPiDN. 
4) Nadzorowanie realizacji programów  nauczania w zakresie zajęć praktycznych       

i praktyk zawodowych. 
5) Uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych. 
6) Nadzorowanie i współdziałanie z wychowawcami klas, rodzicami uczniów 

(słuchaczy) w zakresie kształcenia praktycznego oraz sprawach  
wychowawczych. 

7) Koordynacja wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego. 
8) Życzliwe i taktowne przyjmowanie  interesantów i uczniów (słuchaczy) 
9) Kierowanie promocją szkoły i kontaktami z mediami . 

 
 

§ 34 
 

  1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
dzieci. 

1) Rodzice mają prawo do: 
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  

i szkole, 
b) znajomości  wewnątrzszkolnego  systemu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów, zasad przeprowadzani egzaminów  i sprawdzianów, 
c) uzyskiwania w godzinach pracy szkoły rzetelnej  informacji na temat 

dziecka, jego  zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swoich dzieci, 
e) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły, 
2) Rodzice są zobowiązani do współpracy ze szkołą. 

Do obowiązków rodziców należy: 
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a) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez szkołę (zebraniach, 
wywiadówkach), 

b) kontaktowanie się z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów  
w przypadkach zagrożeni oceną niedostateczną, 

c) natychmiastowe stawienie się rodzica po otrzymaniu wezwania ze szkoły, 
d) systematyczne kontrolowanie ocen  

2. Terminy stałych spotkań z  rodzicami: 
  wrzesień  - zebranie informacyjne 
  listopad  - wywiadówka półsemestralna 
  styczeń - luty - zebranie po I semestrze 
  kwiecień - maj- wywiadówka w połowie II semestru 

3. Osoby wskazane przez Dyrektora szkoły i pod jego kierownictwem prowadzą 
promocję szkoły w środowisku lokalnym, w regionie oraz w mediach. 

4. Nauczyciel informatyk tworzy i aktualizuje stronę internetową poświęconą losom 
sztandaru szkoły. 

 
 
 

ROZDZIAŁ    V 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 35 
 

1. W Zespole Szkól  zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych  
i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy. 

 
§ 36 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy. W ramach zadań opiekuńczych, zapewnia bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece uczniów (słuchaczy). 

2. Formalny przydział przedmiotów nauczania,  wychowawstwo klasy, opieka nad 
kołami, zespołami czy organizacjami, pracowniami reguluje na początku roku 
szkolnego arkusz  organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych. 

3. Szczegółowa treść zadań nauczycieli: 
1) Ustala własny program nauczania, wychowania i opieki , w oparciu  o 

obowiązujące  przepisy, w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, 
samodzielnie dobierając metody i tempo pracy z klasą oraz z poszczególnymi 
uczniami (słuchaczami)   
w zależności od potrzeb. 

2) Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i 
środków dydaktycznych w  nauczaniu swoich przedmiotów. 

3) Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej . Wnioskuje 
jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły. 

4) Wspiera postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów 
(słuchaczy), ich  zdolności i zainteresowania. 

5) W oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów (słuchaczy), udziela im pomocy  
w przezwyciężeniu  niepowodzeń szkolnych. 
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6) Bezstronnie  i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich 
uczniów (słuchaczy). 

7) Informuje  rodziców (opiekunów prawnych) uczniów (słuchaczy)  oraz 
wychowawcę klasy, dyrekcję, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-
wychowawczych   swoich uczniów((słuchaczy). 

8) Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
9) Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu  lub koła 

zainteresowań. 
10) Jest zobowiązany, na podstawie  pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć  wymagania  edukacyjne  
w stosunku do ucznia (słuchacza), u którego stwierdzono specyficzne trudności  
w uczeniu się lub  deficyty  rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania. 

11) Dokumentuje działania, które zmierzają do  zapobieżenia decyzji o braku 
promocji,  
tj. zindywidualizowanie wymagania, zajęcia  wyrównawcze lub pomoc innego 
rodzaju. 

12) Stosuje zasadę jawności oceny zarówno dla uczniów (słuchaczy), jak i jego 
rodziców (prawnych opiekunów).  Sprawdzane i oceniane pisemne prace  
kontrolne udostępnia do wglądu  uczniowi (słuchaczowi)  i jego rodzicom 
(opiekunom prawnym) na zasadach  określonych wewnątrzszkolnym systemie 
oceniania. 

13) Ustala ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania i uzasadnia ją na 
prośbę ucznia (słuchaczy)  lub jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

14) Decyduje o ocenie bieżącej śródrocznej i końcoworocznej postępów swoich 
uczniów (słuchaczy).  

15) Ma prawo głosu doradczego w wystawieniu oceny z  zachowania przez 
wychowawcę klasy. 

16) Ma prawo wnioskowania  w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla uczniów 
(słuchaczy). 

17) Odpowiada służbowo przed  dyrektorem  szkoły i organem prowadzącym szkołę 
za:   

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawzych w swoim przedmiocie 
oraz klasach  i zespołach stosownie do realizowanego programu  
i warunków, w jakich działał, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych 
mu przydzielonych. 

 
18) Odpowiada służbowo przed kierownictwem szkoły. 
19) Odpowiada cywilnie lub karnie za: 

negatywne  skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem  
uczniów  na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu 
przydzielonych. 

 
20) Obowiązuje go tajemnica służbowa w zakresie spraw i tematów, które naruszyłyby 

dobro osobiste nauczycieli, innych  pracowników szkoły oraz uczniów (słuchaczy)  
 i ich rodziców (opiekunów prawnych). 

 
§ 37 
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 1. Nauczyciele danego przedmiotu  lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 
mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

2. Pracą  zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły  
       przewodniczący zespołu. 

       3. Ogólne cele  i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
a) organizowanie współpracy nauczycieli  dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych  
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia (słuchaczy) oraz 
sposobów badania wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

d) współdziałanie z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i komisjami 
egzaminacyjnymi, 

e) współdziałanie w organizowaniu  pracowni, laboratoriów  przedmiotowych oraz 
uzupełnianiu ich wyposażenia, 

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

g) opiniowanie rozkładów materiałów w nauczanych przedmiotach, na prośbę 
dyrektora. 

4. W szkole mogą działać następujące  zespoły i zespoły przedmiotowe: 
zespół wychowawców klasowych, 
zespoły klasowe (oddziałowe), 
zespół wychowawców internatu, 
zespół  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
zespół  przedmiotów humanistyczno - społecznych, 

             zespół przedmiotów wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego 
             zespół nauczycieli języków obcych 

zespół przedmiotów zawodowych 
    zespół nauczycieli języka polskiego, 
             zespół nauczycieli języków obcych, 
             zespół nauczycieli przedmiotów historyczno-społecznych, 
             zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-geograficznych 
             zespół nauczycieli przedmiotów ekonomiczno-prawnych, 
             zespół przedmiotów zawodowych: elektrycznych, informatycznych oraz 
elektronicznych               

5. Cele i zadania zespołu oddziałowego: 
Zespól Oddziałowy powołuje się w celu doskonalenia jakości kształcenia i wychowania 
uczniów danej klasy. Zespół Oddziałowy tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w 
danym oddziale. Przewodniczącym Zespołu jest wychowawca klasy. 
Do zadań Zespołu należy: 

a) Ustalanie zestawów programów nauczania; 
b) Ustalanie zestawów podręczników; 
c) Organizowanie właściwego przepływu informacji; 
d) Analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym egzaminów 

zewnętrznych; 
e) Otaczanie opieką wychowawczą i dydaktyczną uczniów stosownie do ich 

możliwości i potrzeb; 
f) Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych; 
g) Opiniowanie klasowych planów wychowawczych; 



 37 

h) Motywowanie uczniów do nauki; 
i) Współpraca z rodzicami. 

 
§ 38 

 
  1.   Zadaniem wychowawcy (opiekuna) jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 
uczniami (słuchaczami), a w   szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia (słuchacza), proces jego 
uczenia się oraz przygotowanie  do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie  i wspomaganie działań zespołowych uczniów (słuchaczy), 
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów (słuchaczy)  oraz pomiędzy uczniami (słuchaczami)   a innymi 
członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca  ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej   
i metodycznej ze strony  właściwych  placówek i instytucji  oświatowych i 
naukowych. 

3. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy (opiekuna) klasy i grupy 
wychowawczej są następujące: 
1) Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności: 
- tworzy warunki do rozwoju uczniów (słuchaczy),  przygotowania do życia w 
zespole, rodzinie, społeczeństwie, 
- rozwiązuje  konflikty  w zespole oraz między wychowankami a społecznością 
szkoły, 

              - przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na  których skupi aktywność 
zespołu  
              – przekształca swą klasę czy zespół w grupę  samowychowania i samorządności . 

2) Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich 
działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami 
(słuchaczami)  mającymi trudności. Organizuje pracę zespołu oddziałowego. 

3) Ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, z 
klasową radą rodziców, informuje ich  o wynikach i problemach w zakresie 
kształcenia  
i wychowania włącza rodziców (opiekunów prawnych) w programowe  
i organizacyjne sprawy klasy czy grupy. 

4) Współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu 
uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków  i doradztwa dla 
ich  rodziców (opiekunów prawnych). 

5) Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego wychowanka (dziennik, 
arkusze ocen, świadectwa szkolne), wg przepisów obowiązujących w tym 
zakresie. 

6) W trosce o właściwą realizację programów i planów działań wychowawczych 
współpracuje z samorządem klasy  czy grupy, z rodzicami (opiekunami 
prawnymi) uczniów(słuchaczy). 

7) Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej  
w swojej pracy  wychowawczej  od kierownictwa szkoły i innych instytucji  
wspomagających szkołę. 

8) Ustala  ocenę zachowania swoich wychowanków. 
9) Ma prawo stanowić (przy współpracy z klasą i szkolną radą rodziców) własne 

formy nagradzania wychowanków. 
10) Wychowawca odpowiada: 
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a) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania  
w swojej klasie  czy grupie, 
b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu   
wychowawczego  klasy i szkoły, 
c) za poziom  opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków 
będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 
d) za prawidłowość dokumentacji oraz prowadzenie swojej klasy lub 
grupy, 
e) za przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku,  
f) za zniszczenie lub straty elementów majątku wyposażenia  szkoły 
przydzielonych  mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z 
nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia, 
g) wraz z pedagogiem szkolnym za opiekę i nadzór nad wychowankami 
swojej klasy  mieszkającymi na stancji. 

 
§ 39 

 
1. Nauczyciele internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu. Jest on organem 
 powołanym do opracowywania planów pracy i programów działania oraz do 
 opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno- 
 gospodarczych. Przewodniczącym Zespołu jest kierownik internatu, a członkami są 
 pracownicy pedagogiczni internatu. 

2. Wychowawca internatu  sprawuje wszechstronną opiekę nad młodzieżą mieszkającą  
w internacie. 

3. Obowiązki wychowawcy internatu: 
1) Uczestniczenie w zajęciach internatowych zgodnie z tygodniowym rozkładem 

zajęć. 
2) Opieka nad grupą wychowanków, a w czasie nieobecności w pracy drugiego  

wychowawcy, opieka nad jego grupą do czasu ustalenia zastępstwa . 
3) Organizowanie zajęć w oparciu o samorząd grupy i internatu. Wychowawca jest 

jego  opiekunem i odpowiada za prawidłową organizację pracy w samorządzie  
mieszkańców. 

4) Troska o powierzoną grupę młodzieży  w zakresie wychowania, nauczania, 
zdrowia 
 i organizacji  czasu wolnego oraz współdziałanie w opracowywaniu i realizacji 
planu wychowawczego internatu i szkoły.  

5) Współdziałanie z wychowawcami (opiekunami) klasowymi, wspólne 
wnioskowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej  oceny z zachowania. 

6) Troska o estetykę pomieszczeń i urządzeń internatowych. 
7) Czuwanie nad przestrzeganiem przez wychowanków zasad bezpieczeństwa pracy,  

higieny i kultury osobistej. 
8) Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami wychowanków, 

pedagogiem  szkolnym i wychowawcami (opiekunami) klas. 
9) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy wychowawczej (dziennik zajęć, 

arkusz obserwacyjny wychowanków, zeszyt bieżących ocen wychowanków, 
dokumentacja pracy Rady Młodzieżowej Internatu, protokoły przekazania sprzętu 
w użytkowaniu młodzieży, książki inwentarzowe). 

10) Informowanie kierownika internatu o trudnościach i osiągnięciach 
wychowawczych. 
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11) Współpraca z kierownikiem administracyjnym i konserwatorem w sprawie 
bieżącej konserwacji sprzętu i pomieszczeń internatowych. 

12) Dbałość o utrzymanie urządzeń internatu w pełnej sprawności technicznej oraz 
dbałość o porządek i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w budynku 
internatowym. 

13) Utrzymanie obejścia internatu, przydzielonych terenów w należytym ładzie  
i porządku. 

14) Praca nad unowocześnieniem metod wychowania poprzez dokształcanie się w 
oparciu  o nowości pedagogiczne. 

15) Cotygodniowa ocena pracy dyżurnych i planowanie pracy na następny tydzień. 
 

4. Szczegółowe zasady pracy internatu reguluje regulamin internatu ZSEiI  w Giżycku  
będący załącznikiem Nr I do  niniejszego statutu. 

 
§ 40 

 
 Obowiązki  wszystkich  nauczycieli  wynikające z ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa 
 i  higieny w szkole:  

a) nauczyciel , wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub 
dowiedział się o wypadku, jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanemu uczniowi (słuchaczowi)  i  zawiadomić natychmiast o wypadku 
lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika służby BHP, 

b) w przypadku zajęć organizowanych przez szkołę (lekcyjnych, szkolenia 
praktycznego i innych) obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na 
osobie prowadzącej  zajęcia. 

c) dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi 
konieczność ratowania osób lub mienia  albo zapobieżenia grożącemu  
niebezpieczeństwu. 

 
§ 41 

 
   Zadania i obowiązki  nauczyciela – pedagoga szkolnego. 

1.  Nauczyciel – pedagog szkolny zajmuje się problematyką ogólnowychowawczą, 
opieką pedagogiczno-psychologiczną, profilaktyką   wychowawczą oraz organizowaniem  
opieki  
i pomocy materialnej uczniom zespołu. 
2. Cele i zadania pracy pedagoga w Zespole: 

1) Współpraca z organami i organizacjami szkoły, instytucjami pozaszkolnymi,  
wychowawcami klas, internatu, nauczycielami, rodzicami i opiekunami uczniów 
(słuchaczy)  -  w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

2) Ścisła współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 
3) Organizowanie pomocy materialnej i opieki uczniom (słuchaczom)  z rodzin 

patologicznych, mających trudności materialne i inne. 
4) Udzielanie porad i pomocy uczniom (słuchaczom)  i ich rodzicom oraz 

wychowawcom nauczycielom w sprawach: 
a) niepowodzeń i trudności szkolnych, 
b) konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, 
c) przy niedostosowaniu oraz patologiach  społecznych  młodzieży  
    i dorosłych, 
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d) określenie form i sposobów udzielania uczniom wybitnymi 
uzdolnieniami ,    
    pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych      
    potrzeb.  

5) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów (słuchaczy) sprawiających 
trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym i udzielanie im porad oraz 
stwarzanie  
w miarę możliwości, odpowiednich warunków opieki i pomocy wychowawczej. 

6) Organizowanie różnorodnych form zajęć i terapii zajęciowej w placówce – w 
oparciu o  aktualne potrzeby. 

7) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w zespole – 
przedstawiając okresową informację radzie pedagogicznej o problemach  
występujących  
 w placówce. 

8) Wnioskowanie o kierowanie do odpowiednich  organów (np. sądy, placówki 
opieki) 
 i  opiniowanie spraw uczniów (słuchaczy), w zależności od zakresu problemu. 

9) Współuczestniczenie w opracowaniu planu wychowawczego i profilaktycznego 
Zespołu. 

10) Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie 
doradztwa zawodowego na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie 
wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu. 

11) Opracowywanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej   
w placówce i prowadzenie stosownej do wykonanych zadań i obowiązków 
dokumentacji. 

 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ   VI 
 

ZASADY REKRUTACJI 
 

§ 42 
 

      Zasady rekrutacji uczniów do ZSEiI w Giżycku oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół  
do innych, ustalone zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów  
do poszczególnych typów szkół, są następujące: 

1. Podstawa prawna : 
1). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.          
(Dz.U.2004/26/232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 
2). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 września 1997r.    
(Dz.U. 1997/120/767,1998/58/374) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników 
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studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań. 
3). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.  
w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2002/46/432 oraz Dz.U. 2003/104/965, 
Dz.U. 203/141/1362, Dz.U. 2004/164/1716) 
4).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. W 
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2002/113/988) 
Postanowienia ogólne: 

1) Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, 
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

2) O przyjęcie do klasy I szkoły może ubiegać się uczeń (słuchacz), który ukończył 
szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej o podstawie 
programowej właściwej dla danego typu szkoły. 

a. Technikum 4-letniego wszystkich specjalności,  
b. Technikum 3-letniego po ZSZ o specjalnościach elektrycznych. 
c. Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
3) W przypadku szkół zawodowych kandydaci muszą spełniać wymagania 

zdrowotne określone dla poszczególnych specjalności. 
2. Składanie dokumentów : 

Kandydaci składają dokumenty w terminie od 17 czerwca do 30 czerwca, a drugi 
nabór do 6 lipca, jeżeli szkoła nie dokonała naboru w pierwszym terminie. 
Wymagane dokumenty : 

- podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem kierunku 
- życiorys 
- 2 podpisane fotografie 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego  
- orzeczenie lekarskie dotyczące nauki zawodu w szkołach zawodowych 
- zaświadczenie uczestnika konkursów i olimpiad przedmiotowych szczebla 

wojewódzkiego , ponad wojewódzkiego lub odpowiednie adnotacje na 
świadectwie 

- podanie o przyjęcie do internatu ( dla zamiejscowych ) 
- świadectwo ukończenia szkoły (niezwłocznie po zakończeniu roku 

szkolnego  najpóźniej do 04 lipca, a przy drugim naborze do 06 lipca. 
3. Warunki przyjmowania uczniów do poszczególnych szkół: 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria : 
a) do Technikum 4-letniego : 

- suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na 
świadectwie ukończenia szkoły na punkty z następujących przedmiotów : 
j.polski , matematyka  fizyka , j.obcy , technika  

- suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

c.    do Zasadniczej Szkoły Zawodowej : 
- wyniki uzyskane na świadectwie końcowym  
- liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum 
d.     do Szkoły Policealnej 
   -    świadectwo ukończenia szkoły średniej 
   -    złożenie niezbędnej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez 
kuratora     
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         oświaty 
Przy ustaleniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły przyjmuje 
się następujące wartości ocen : 
- celujący - 20  pkt  
- bardzo dobry - 17  pkt  
- dobry - 14  pkt  
- dostateczny -   9  pkt  
- dopuszczający -   4  pkt  
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wyżej 
wymienionych przedmiotów wynosi 80 punktów . 
Za udział w olimpiadach , konkursach , zawodach sportowych kandydat może 
otrzymać maksymalnie 20 punktów . 
e.     do Technikum 3-letniego po ZSZ : 

- wyniki uzyskane na świadectwie końcowym  
4. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych  
      w postępowaniu kwalifikacyjnym mają pierwszeństwo : 
1). Sieroty , osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych . 
2). Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach w danych 
specjalnościach szkoły . 
3). Kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej . 
4). Kandydaci , którym przysługuje pierwszeństwo w przyjściu do szkół na podstawie 
odrębnych przepisów  . 
5. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej : 
1). Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji . 
2). Ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 
kandydatów do szkoły . 
3). Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego . 
6. Postanowienia końcowe  : 
1). Wszelkie sprawy wynikłe w trakcie prowadzenia rekrutacji rozstrzyga Dyrektor 
Szkoły . 
2). Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej będą 
przyjmowanie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów . 
3). Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej będą 
rozpatrywane tylko w przypadku złożenia przez rodziców lub opiekunów kandydata oraz 
przez kandydata pełnoletniego . 

 4). Dyrektor Szkoły zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania 
dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji . 
 
7. Warunki przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych: 

1) Do klasy programowo wyższej przyjmuje się na podstawie: 
a) świadectwa ukończenia klasy niższej tego samego typu oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, lub 
b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na 

zasadach  określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownictwa  
warsztatów szkolnych i  praktycznej nauki zawodu w przypadku zmiany typu 
szkoły,  profilu klasy lub ubieganie o przyjęcie  do klasy wyższej, niż to 
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wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia. Różnice programowe z 
przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są 
uzupełniane w czasie i wg zasad ustalonych przez nauczyciela uzupełnianego 
przedmiotu i wychowawcę klasy, 

c) jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka 
(języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, klasie, a 
rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej klasy w tej samej 
szkole, uczeń może:  

- uczyć się języka (języków) obowiązującego w danej klasie , wyrównując 
we   własnym zakresie braki programowe w terminie do końca roku 
szkolnego, 

      - kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, 
którego  
         uczył się w poprzedniej szkole, 
      - uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.  

2) Uczeń (słuchacz), który nie ma możliwości kontynuowania nauki języka 
(języków) obcego z poprzedniej szkoły lub klasy, musi uzupełnić braki 
programowe do końca roku szkolnego zdając egzamin klasyfikacyjny. 

3) Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego 
jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z 
tej samej lub innej szkoły, wyznaczonej przez dyrektora szkoły.   

 
 
 
 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 
 

§ 43 
Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza). 

1. Uczeń (słuchacz) ma prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami,  

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, 

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 
szkoły, a także  światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 
innych osób, 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
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g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  
postępów w nauce, 

h) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru  biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
k) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w szkole, 
l) urlopowanie z zajęć szkolnych w celu przygotowania do olimpiady czy 

konkursu   przedmiotowego, na wniosek nauczyciela prowadzącego:  
a) szczebla wojewódzkiego i regionalnego - od 3 do 5 dni, 
b) szczebla centralnego – od 5 do 10 dni 

2. Uczeń (słuchacz) ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie   
Szkoły, potwierdzonych  i rozwiniętych  w regulaminie uczniowskim, a zwłaszcza: 
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły. 
b) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli     

i innych pracowników szkoły, 
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 
e) nie używania sprzętu grającego nagrywającego, fotografującego telefonu 

komórkowego podczas zajęć edukacyjnych ( wyłącznie za pozwoleniem 
dyrektora).  

3. Szczegółowy zakres obowiązków ucznia ZSEiI w Giżycku: 
a) godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji; zachowywać się w sposób 

kulturalny, nie naruszać norm współżycia społecznego. 
b) Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole: 

- do ukończenia szkoły wszyscy uczniowie zobowiązani są do usprawiedliwiania 
nieobecności  
w szkole przez rodziców ( prawnych opiekunów). 
Honorowane będą usprawiedliwienia: 

- przekazane osobiście wychowawcy klasy 
-  poświadczone pisemnie w dzienniczku ucznia 
- w wyjątkowych sytuacjach telefoniczne  

Termin usprawiedliwienia: 
nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu 2 tygodni, ale nie później niż do 6 dnia każdego 
miesiąca. Dłużej trwająca nieobecność ucznia w szkole, nie wynikająca ze względów 
zdrowotnych tylko innych przyczyn, zgłoszona przez rodziców ( prawnych 
opiekunów)powinna być każdorazowo indywidualnie rozpatrywana w gronie: dyrektora 
szkoły, wychowawcy  
i rodziców ucznia 

c) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, 
opanować w wyznaczonym  przez nauczyciela terminie materiał dydaktyczny 
przewidywany programem nauczania. 

d) aktywnie włączać się w realizację celów i zadań stojących przed szkołą, być 
współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności 
uczniowskiej. 

e) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe  
z  przyczyn od nich niezależnych. 
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f) współudział z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności 
Samorządu Uczniowskiego i potrzeb środowiska. 

g) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, opiekunom oraz innym 
pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom 
dyrektora, rady pedagogicznej,  nauczycieli, samorządu klasowego. 

h) przeciwdziałać  wszelkim przejawom  nieodpowiedzialności , lekceważenia 
obowiązków ucznia (słuchacz), przestrzegać porządku  szkolnego, dbać o ład 
 i estetykę w pomieszczeniach  i otoczeniu szkoły. 

i) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać  
wszelkim przejawom znęcania się fizycznego  i psychicznego, szczególnie  nad 
uczniami (słuchaczami) słabszymi. 

j) szanować, chronić, pomnażać własną pracą mienie społeczne, przeciwdziałać 
jego dewastacji. 

k) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich  
szkodliwych  nałogów ( palenia papierosów, picia alkoholu, brania 
narkotyków). 

l) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru. 
ł)   szanować poglądy  przekonania innych ludzi. Okazywać szacunek  dorosłym   
     i kolegom. 
m) poznawać, szanować i chronić przyrodę. 
n) uczestniczyć, zgodnie z klasowym harmonogramem, w pracy społecznej na 

rzecz szkoły. 
§ 44 

 
1.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia 
(słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy) po uprzednim zapoznaniu się z pisemną opinią 
Samorządu Uczniowskiego  w tej sprawie, w następujących przypadkach  (bez względu na 
dotychczasowe oceny zachowania) za: 

1) kradzieże lub przestępstwa ścigane z mocy prawa, 
2) handel narkotykami lub używanie ich na terenie szkoły lub internatu, 
3) w przypadku opuszczenie przez ucznia ponad 50 % godzin nieusprawiedliwionych  

w miesiącu , po trzykrotnym powiadomieniu rodziców ( opiekunów prawnych) o 
fakcie nieuczęszczania do szkoły oraz przy braku reakcji ucznia i jego rodziców ( 
tj. nie przybycia do szkoły w celu wyjaśnienia długotrwałej absencji) szkoła może 
powiadomić policję. W przypadku braku reakcji po dwóch tygodniach Rada 
Pedagogiczna może podjąć uchwalę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia  
z listy uczniów ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lipca 2008r o zmianie 

Ustawy 

 o Systemie Oświaty Art. 20.2.1-2 , ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy 

 o postępowaniu w sprawach nieletnich z 7 września 1991r. Dz. U. z 2004r. , Nr 

256, poz. 2572z późn. zm. ) 
4) spożywanie alkoholu lub stan wskazujący na nietrzeźwość, 
5) wybryki chuligańskie mające znamiona bandytyzmu (przestępstwa).  
6) moralne i fizyczne znęcanie się nad kolegami i koleżankami 
7) za prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji, rozpowszechnianie 

pornografii, 
8) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej uczniów, nauczycieli , 

pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły 
2.    Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku  przyczyn 
określonych  w pkt. 2,4,5,6 
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3.  Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny tj. do Kuratora Oświaty w Olsztynie (Dyrektora Delegatury w Ełku) za 
pośrednictwem dyrektora Zespołu  w  terminie   14 dni od otrzymania decyzji. 
4.   Rada  Pedagogiczna może podjąć uchwałę  o ponownym przyjęciu ucznia skreślonego 
  wcześniej z listy uczniów szkoły, na wniosek samorządu uczniowskiego, rodziców, 
dyrektora szkoły. 

 
§ 45 

 
1. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów: 

1) list pochwalny – wręczony uczniowi , który: 
a) uzyskał w semestrze przeciętną 4,0 oraz co najmniej ocenę dobrą  
ze sprawowania, 
b) za osiągnięcia w działalności samorządowej, pozalekcyjnej, za udział 
 w konkursach, olimpiadach, sekcjach sportowych, 

2) dyplom uznania – wręczony uczniowi, który: 
a) uzyskał w semestrze przeciętną 4,7 oraz ocenę wzorową ze 
sprawowania, 
b) zajął punktowane miejsce w olimpiadach przedmiotowych, 

3) nagrody rzeczowe - przyznawane na koniec roku szkolnego lub na koniec nauki  
w szkole, gdy spełnia warunki określone w pkt. 1,2 

2. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:  
1) upomnienie wychowawcy klasy - w szczególności za: 

a) niewłaściwe odnoszenie się do nauczycieli, kolegów, koleżanek, 
pracowników szkoły, 
b) lekceważący stosunek do obowiązków w szkolnych, 
c) niską dyscyplinę pracy, 
d) ekstrawagancję lub niechlujny ubiór, w szczególności w czasie imprez 
szkolnych  

            2) nagana wychowawcy klasy 
3) nagana dyrektora szkoły wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców za: 

a) rażące naruszenie regulaminu uczniowskiego (np. picie alkoholu lub 
stan wskazujący na jego użycie), 
b) postawy mające znamiona zachowań chuligańskich. 

4) obniżenie oceny ze sprawowania za: 
a) godziny nieobecne nieusprawiedliwione, 
b) lekceważący stosunek  do obowiązków szkolnych (np. spóźnianie się na 
lekcje,  odmowa wykonania poleceń wynikających z obowiązków ucznia, 
celowo złe lub  nieterminowe wykonanie powierzonych uczniowi lub 
dobrowolnie przez niego przyjętych zadań),  
c) niekulturalne zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, 
d) palenie papierosów, spożywanie alkoholu. 

5) zawieszenie w prawach ucznia – przez dyrektora szkoły, na wniosek wychowawcy 
(opiekuna) klasy, w szczególnie drastycznych sytuacjach, do czasu przybycia 
zawiadomionych o tym  rodziców za: 

a) kradzież, 
b) wybryki chuligańskie, 
c) moralne lub fizyczne znęcanie się nad koleżankami i kolegami, 
d) szykanowanie uczniów innych wyznań i poglądów, 
c) wymuszanie pieniędzy lub innych świadczeń, 
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e) szkodliwy i demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską. 
6) Skreślenie ucznia z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły  
 

3. Tryb odwoływania się od kar: uczeń, któremu  została udzielona kara  wymieniona w ust.2 
pkt.1 i 2  – ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły, w ust.2 pkt.3 i 4 – ma prawo 
odwołania się do Rady Pedagogicznej. 
4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  o przyznanej  
mu nagrodzie lub zastosowanej karze. 
5. Ocena zachowania powinna wyrażać: 

1) Stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków 
szkolnych, 
 to jest: 

a) sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, 
b) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności  

w nauce, 
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
d) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia oraz 

przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa pracy, 
e) dbałość o pomoc w wyposażeniu szkoły, 
f) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 

 
2)Stopień identyfikacji ucznia z wartościami akceptowanymi przez szkołę, to jest: 

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, szkolne organizacje 
samorządowe, stowarzyszenia i kluby, 

b) podejmowanie działań zmierzających do podejmowania pomocy innym, 
c) inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
d) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego 

pracy, 
e) godzenie nauki z zajęciami pozalekcyjnymi i obowiązkami domowymi. 

 
3)Stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia w społeczeństwie, to jest: 

a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło, 
b) sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych, 
c) dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji, 
d) zachowanie świadczące o poszanowaniu pracy innych ludzi, 
e) dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomocy innym  

w rezygnacji z nałogów, 
f) dbałość  o higienę osobistą i estetykę  wyglądu, o ład i estetykę otoczenia. 

 
     6.   Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych  
             i końcoworocznych ocenach z przedmiotów (zachowania) w ZSEiI w Giżycku są   
             następujące: 

1) Poinformowanie uczniów i jego rodziców (opiekunów). Wychowawca informuje 
rodziców w wybrany przez siebie sposób o grożących ocenach niedostatecznych na 
miesiąc przed klasyfikacją. 

2) W wypadku nieobecności ucznia w dniu, w którym winien być poinformowany, 
należy wysłać do rodziców pisemną informację przez kancelarię ZSEiI. Informację 
tą sporządza wychowawca klasy w oparciu o oceny wystawione przez nauczycieli 
uczących poszczególnych przedmiotów. 
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3) Szczegółowe terminy wystawiania ocen semestralnych i rocznych będą 
sporządzane,         co roku przez dyrektora szkoły i wywieszane w pokojach 
nauczycielskich do informacji nauczycieli i wychowawców. 

 
 
 

ROZDZIAŁ    VIII 
 

§ 46 
 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  
w  ZESPOLE  SZKÓŁ  ELEKTRONICZNYCH  i  INFORMATYCZNYCH 

im. KEN  w  GIŻYCKU 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
• Ustawa z dn. 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr. 67, poz. 

329,  
z późń. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 
83, poz.562 z 2007 r.) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

• Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

•  Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 26 
września 2008( Dz. U. NR 58, poz. 475) 

 
 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 
 

§ 1. 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
b. zachowanie ucznia 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 
określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 
statucie szkoły. 
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§ 2. 
 

Cele oceniania w szkole: 
A. Ogólne 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

• Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
• Motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
• Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych 
uzdolnieniach ucznia; 

• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno – wychowawczej; 

B. Szczegółowe 
• Poprawianie jakości pracy nauczycieli i uczniów; 
• Zwiększanie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w 

ramach finalnej oceny przedmiotowej uczniów; 
• Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie 

osiągnięcia założonych celów kształcenia, w szczególności w zakresie 
umiejętności; 

• Wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny; 
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w 

dziedzinie edukacji szkolnej; 
• Wdrażanie do systematycznej pracy; 
• Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 

 
 

§ 3. 
 

Ocenianie w szkole obejmuje: 
a. sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b. ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 
c. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali i formach; 

d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
e. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

f. ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane 
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 4. 
 

Przyjmuje się następujące założenia dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego: 
A. Ogólne: 

1. ocena opiera się na wymaganiach programowych; 
2. uczniowie znają wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć  
(pisemne  
    potwierdzenie w dzienniku lekcyjnym klasy); 
3. oceniane są wiedza i umiejętności ucznia; 
4. nauczyciele biorą pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, wkład jego 
pracy,    
    opinię o uczniu, a przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego – wysiłek 
wkładany   
    przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tego  
    zajęcia; 
5. szkoła ma jeden spójny system oceniania; 
6. ocenianie uczniów jest systematyczne; 
7. rodzice (prawni opiekunowie) są regularnie (przynajmniej dwa razy w roku 

szkolnym) informowani o ocenach swoich dzieci. 
 

B. Szczegółowe: 
Nauczyciele przedmiotów opracowują ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

pisemnie - tytułując: Zasady Oceniania Przedmiotowego. Zawiera ono wymagania 
edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania; sposoby sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów; warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej( 
semestralnej) oceny klasyfikacyjnej . 

1. Nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego zapoznają 
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z Zasadami Oceniania 
Wewnątrzszkolnego i Przedmiotowego. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców. Prace pisemne są 
udostępniane uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę. 

3. Ustala się następującą skalę stopni szkolnych 
a) oceny śródroczne i roczne (semestralne) klasyfikujące z zajęć 

edukacyjnych: 
celujący            – 6 
bardzo dobry    – 5 
dobry                – 4 
dostateczny      – 3 
dopuszczający – 2 
niedostateczny – 1 

b) oceny klasyfikacyjne zachowania: 
wzorowe 
bardzo dobre 
dobre 
poprawne 
nieodpowiednie 
naganne 

 
4. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia 
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obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. 
5. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności zasady: 

a) kultura osobista: 
- szacunek do innych osób, 
- kultura języka, 
- poprawne zachowanie na lekcji 
- poszanowanie mienia, 
- respektowanie zasad współżycia społecznego, 
- przestrzeganie norm prawnych w zakresie używek, 
- wygląd osobisty 

b) stosunek do obowiązków szkolnych: 
- systematyczne przygotowanie się do zajęć, 
- bieżące zaliczenie opuszczonych prac pisemnych, 
- właściwa frekwencja, 
- aktywna praca na lekcji 

c) aktywność w środowisku 
- pomoc koleżeńska, 
- działalność społeczna w organizacjach pozaszkolnych, 
- udział w przygotowaniu imprez szkolnych, 
- inicjatywy na rzecz klasy, 
- aktywna twórczość w środowisku 

d) prace i zadania nadobowiązkowe: 
- udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych itp. 
Ocena końcowa na semestr i koniec roku jest zależna od łącznej liczby 
punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów w ciągu semestru. Każdy 
uczeń otrzymuje na wstępie 110 pkt. bazowych i może ten stan powiększyć lub 
pomniejszyć według poniższych zasad: Uczeń zyskuje punkty dodatnie (+) za: 
10 p – udział w szkolnym konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej 
20 p – udział na wyższych szczeblach konkursów lub olimpiad 
10 p – pomoc w organizacji imprezy szkolnej 
10 p - efektywne pełnienie funkcji w klasie lub szkole 
1 – 10 p – może dodać wychowawca za szczególne zaangażowanie ucznia w 
działania na rzecz szkoły 
10 p – praca na rzecz klasy lub szkoły ( gazetki, opieka nad wyposażeniem 
klasopracowni, itp.) 
5 p – pomoc koleżankom/kolegom w nauce 
5 p – pochwałę w dzienniku 
10 p – pochwałę dyrektora szkoły 
10 p- za kulturę osobistą  
2p- za 100% frekwencję i brak spóźnień ( na tydzień) 
Uczeń zyskuje punkty ujemne (-) za: 
10 p – naganę wychowawcy 
15 p – naganę dyrektora szkoły 
10 p -  za każdorazowy brak identyfikatora wpisany do dziennika 
5 p – negatywną uwagę w dzienniku 
2 p – jedną godzinę nieusprawiedliwioną 
1 p – nieuzasadnione spóźnienie 
5 p – wulgarne słownictwo 
10 p – palenie papierosów ( za każde przyłapanie) 
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Ocenę wzorową otrzyma uczeń, który uzyska powyżej 160 pkt. 
Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który uzyskał 141 – 150 pkt. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 110 – 140 pkt. 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uzyskał 80 – 109 pkt. 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, mający 50 – 79 pkt. 
Ocenę naganną otrzyma uczeń, który uzyskał poniżej 50 pkt. 
Powyższe zasady mogą ulegać zmianie na wniosek wychowawcy lub uczniów 
po uprzednim uzasadnionym zaakceptowaniu zmiany przez drugą stronę. 

6. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca po uzyskaniu opinii 
pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonaniu samooceny 
przez zainteresowanego ucznia w nieprzekraczalnym terminie, który przypada 
na ostatnią lekcję wychowawczą przed datą obowiązkowego powiadomienia 
rodziców (prawnych opiekunów). 
1. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje klasę oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania , warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
Wychowawca informuje klasę  
i rodziców ( prawnych opiekunów) o kryteriach ocen zachowania oraz, że 
do ukończenia szkoły wszyscy uczniowie zobowiązani są do 
usprawiedliwiania nieobecności w szkole przez rodziców. Honorowane 
będą usprawiedliwienia:  

      a) przekazywane osobiście wychowawcy klasy, 
      b) poświadczone pisemnie w dzienniczku ucznia, 

                        c) w wyjątkowych sytuacjach telefoniczne przez rodziców ( prawnych 
opiekunów). 

Nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu  2 tygodni, ale nie później niż do 6 
dnia każdego miesiąca. Dłużej trwająca nieobecność ucznia w szkole, nie 
wynikająca ze względów zdrowotnych tylko innych przyczyn, zgłoszona przez 
rodziców ( prawnych opiekunów ) powinna być każdorazowo indywidualnie 
rozpatrywana w gronie: dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców ucznia. 
7. Ocena zachowania nie ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych 
 i promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły; 

a) wystawienie uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania nie ma 
wpływu na promocję do następnej klasy, 

b) jeżeli w następnym roku szkolnym uczeń w danej szkole otrzymał 
ponownie roczną ocenę naganną, Rada Pedagogiczna po dokonaniu 
analizy wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia 
będzie mogła zdecydować o niepromowaniu tego ucznia do następnej 
klasy lub nieukończeniu przez niego szkoły, 

c) jeżeli mimo podejmowanych wobec ucznia w danej szkole 
różnorodnych działań wychowawczych w następnym roku szkolnym 
jego zachowanie nadal nie ulegnie żadnej poprawie, wówczas trzecia 
z kolei roczna naganna ocena z zachowania będzie jednoznaczna z 
automatycznym brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniem szkoły przez danego ucznia, jeżeli w danym typie 
szkoły jest to klasa programowo najwyższa. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
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dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Ustala się następujące kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania. 
Aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną, uczeń musi 
spełnić zawarte poniżej kryteria. 

a) wzorowa 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę 
bardzo dobrą. Poprzez swoje zachowanie i aktywność na forum 
szkoły znany jest społeczności szkolnej, a także stanowi pozytywny 
wzór do naśladowania dla uczniów naszego Zespołu. 
Uczeń wzorowy jest zobowiązany do twórczego współudziału w 
niektórych z niżej wymienionych przedsięwzięć szkolnych lub 
klasowych: 

- konkursy i zawody pozaszkolne, 
- imprezy ogólnoszkolne – uczeń odpowiada za jasno określony 

przez opiekuna imprezy element organizacji lub przebiegu 
imprezy. 

- redagowanie gazetki szkolnej, strony WWW lub kart do 
kroniki, 

- inne przedsięwzięcia, których uczeń sam jest pomysłodawcą,  
a które zdobywają uznanie i pochwałę dyrektora Zespołu, 

- imprezy klasowe (wyjścia klasy na wycieczkę, do teatru, do 
kina), 

- dekoracja klasy, 
- opieka nad dłużej nieobecnym kolegą, 
- przygotowanie potrzebującego pomocy kolegi do 

sprawdzianu, 
- organizacja akcji charytatywnych, wolontariat. 

b) bardzo dobra 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia 
zapisane w Statucie Szkoły oraz wyróżnia się na forum klasy, szkoły 
kulturą osobistą, aktywnością naukową lub aktywnością na rzecz 
społeczności szkolnej i dbałością o mienie szkolne: 

- nie ma żadnych zastrzeżeń do jego kultury osobistej, 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, 
- reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach, 
- bierze udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 
- sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli 

prac, 
- jest życzliwy w stosunku do innych uczniów, również z innych 

klas, w miarę możliwości służy im pomocą. 
c) dobra 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane  
w Statucie Szkoły oraz: 

- zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny, 
- stara się, na miarę swoich możliwości, uzyskiwać coraz lepsze 

wyniki w nauce, 
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- zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia 
maksymalnie szybko, 

- sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli 
prac, 

- troszczy się o mienie klasy i szkoły, 
- zdarza się uczniowi naruszyć ustalone kryteria, ale natychmiast 

naprawia zło po wytknięciu mu błędów i stara się nie powtarzać 
tych samych przewinień. 

d) poprawna 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który wypełnia obowiązki 
ucznia zapisane w statucie Zespołu. Ma nie więcej niż 20 godzin 
nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru. 

e) nieodpowiednia 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia 
obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły, a w 
szczególności: 

- utrudnia prowadzenie lekcji, ściąga, 
- nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, 
- dezorganizuje życie zespołu klasowego, 
- używa przemocy fizycznej i psychicznej, jest arogancki, 
- zachowuje się niekulturalnie, używa wulgaryzmów, 
- ulega nałogom, 
- narusza ustalone kryteria, ale jego złe postępowanie nie 

nosi znamion przekraczania prawa. 
 

f) naganna 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń , który popełni jedno z 
poniższych wykroczeń: 

- rażąco lekceważy zasady obowiązujące w szkole, 
- ma agresywny stosunek do innych, 
- swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom 

szkoły, grozi innym, 
- niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, 
- kradnie, 
- wszedł w kolizję z prawem, 
- zajmuje się rozprowadzaniem środków odurzających, 
- prostytuowaniem się lub czerpaniem korzyści z 

prostytucji, rozpowszechniania pornografii, 
- naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej 

albo groźbą karalną względem uczniów, nauczycieli, 
pracowników obsługi oraz innych osób przebywających 
na terenie szkoły, 

- zaborem lub zniszczeniem mienia szkoły lub osób. 
10. Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych: 

a) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: 
- posiadł wiedzę i umiejętności objęte wymaganiami edukacyjnymi 

zawartymi w podstawie Programowej i programie nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia, a także 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
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problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 
danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, potrafi rozwiązywać 
zadania spoza programu nauczania danej klasy, a także 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
osiągnięcia 

b) stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne, rozwiązuje samodzielnie 
problemy praktycznie; 

c) stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania  

w danej klasie, ale posiada je na poziomie przekraczającym poziom 
podstawowy oraz 

- poprawnie stosuje wiadomości. Rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

d) stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej oraz 
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności; 
e) stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie 
przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,  
o niewielkim stopniu trudności 

f) stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w 
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu oraz 

- nie jest w stanie rozwiązywać (wykonać) zadań o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności 

11. Ocenę cząstkową nauczyciel może uzupełnić znakiem “+” lub “-” za sposób 
prezentacji wiedzy i umiejętności, a w szczególności: 

a) zasób słownictwa z języka literackiego i fachowego, 
b) estetykę formy wypowiedzi (logiczna budowa, zwięzłość, 

umiejętność rozwinięcia i podania tematu), 
c) komunikatywność (dykcja, intonacja), 
d) poprawność językową, 
e) innowacyjne podejście do problemu, 
f) staranność wykonania zadań praktycznych. 

12. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań 
(ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania 
przypisane ocenom niższym). 

13. Ocena semestralna nie jest średnią ocen cząstkowych i obejmuje następujące 
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elementy: 
a) wymagania programowe (oparte o podstawę programową); 
b) poziom klasy; 
c) poziom szkoły; 
d) możliwości intelektualne ucznia; 
e) wkład pracy ucznia; 
f) stosunek ucznia do przedmiotu; 
g) warunki domowe i rodzinne ucznia. 

14. W ocenianiu ucznia, na oceny najwyższe, nauczyciel kieruje się: 
a) udziałem ucznia w różnego typu olimpiadach, turniejach i 

konkursach; 
b) inicjowaniem i wspieraniem przez niego działalności samorządowej. 

15. W przypadkach specyficznych trudności potwierdzonych opinią poradni 
wychowawczej nauczyciel stosuje indywidualne metody pracy z uczniem. 

Ponadto nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej /niepublicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej /niepublicznej poradni 
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez 
siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać 
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć: 

a) decyzję o zwolnieniu ucznia z w-f, informatyki lub technologii 
informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii  
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii 

b) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w-f,  informatyki lub 
technologii informacyjnej w dokumentacji zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony” 

c) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 
podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z 
nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub 
całego okresu kształcenia; 

d) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się “zwolniony”. 

17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia  
w szkolnym planie nauczania. 

18. Śródroczne (semestralne) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 
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ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

20. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

21. Przy wprowadzeniu w kształcenie zawodowe modułowego programu 
nauczania dla zawodu oceny z poszczególnych jednostek modułowych oraz 
śródroczną i roczną  
( semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala się wg skali 
stopni szkolnych przyjętych dla innych zajęć edukacyjnych. Przy ocenie 
śródrocznej  
i rocznej ( semestralnej ) uwzględnia się oceny uzyskane przez ucznia we 
wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostkach 
modułowych przynależnych do tego modułu. Szczegółowe warunki i sposób 
ustalenia śródrocznej i rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z danego 
modułu będą określone  
w osobnym załączniku przy wprowadzaniu modułowego nauczania dla 
zawodu. 

 
 

§ 5. 
 
1. Nauczyciele stosują różnorodne techniki sprawdzania osiągnięć ucznia. 

Są to: 
a. sprawdziany pisemne: 

- kartkówki 
- prace klasowe (sprawdziany, testy) 
- sprawdziany poprawkowe 
- badania wyników nauczania; 

b. odpowiedzi ustne; 
c. sprawdziany praktyczne; 
d. kontrola prac domowych; 
e. kontrola zeszytów; 
f. obserwacja aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz innych form 

aktywności ucznia mających związek z procesem dydaktycznym. 
2. Zasady kontroli osiągnięć szkolnych ucznia: 

a. sprawdziany pisemne: 
• kartkówka – jest niezapowiedzianą wcześniej formą bieżącej kontroli 

wiadomości wszystkich uczniów, 
o kartkówka trwa do 20 minut 
o ocena z kartkówki ma rangę oceny cząstkowej z odpowiedzi ustnej 

• praca klasowa (sprawdzian, test) – dłuższa forma sprawdzianu wiedzy  
i umiejętności, obejmująca treści całego działu (lub jego części) 
o praca klasowa jest zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem 

przeprowadzania oraz wpisania do dziennika lekcyjnego, 
o praca klasowa jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości z tego 

przedmiotu  
w danym dniu, 

o w razie nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej nowy termin 
uzgadnia się ponownie z klasą już bez tygodniowego wyprzedzenia, 
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o jeśli uczeń jest nieobecny na wcześniej zapowiedzianej pracy klasowej, 
nauczyciel może wyznaczyć dla niego inny termin pracy klasowej bez 
zachowania terminów określonych wyżej, 

o w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone co najwyżej dwie prace 
klasowe (ograniczenie to nie obejmuje prac klasowych poprawkowych), 

o uzasadnieniem wystawionej oceny z pracy klasowej są podane uczniom 
kryteria (punktowe lub opisowe) oraz poprawki naniesione na pracy 
klasowej przez nauczyciela (zaznaczenie błędów, naniesienie uwag, 
zrozumiałe dla ucznia podkreślenia i inne znaki), 

o uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnienia popełnionych błędów, 
o poprawiona praca klasowa jest udostępniona uczniowi do dwóch tygodni 

od czasu jej przeprowadzenia (termin przedłuża się o czas nieobecności 
nauczyciela lub klasy w szkole), 

o prace klasowe pod koniec semestru należy przeprowadzać w takim 
terminie, aby uczeń znał ocenę na tydzień przed klasyfikacją końcową, 

o prac klasowych nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach 
świątecznych, feriach 

• sprawdziany poprawkowe – są możliwością poprawienia oceny 
niedostatecznej lub oceny niezadowalającej ucznia, 
o uczeń ma prawo do jednego sprawdzianu poprawkowego w okresie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania pracy klasowej, którą chce 
poprawić – zabiegając o to samodzielnie, 

o każda ocena z poprawy jest wpisana do dziennika i jest ostateczna. 
• badanie wyników nauczania – jest sprawdzianem wiedzy obejmującej jeden 

semestr nauki danego przedmiotu lub cały rok szkolny, 
o nauczyciel uprzedza o badaniu wyników nauczania, co najmniej na 

cztery tygodnie przed jego przeprowadzeniem, 
o nauczyciel określa i podaje uczniom wymagania oraz kryteria oceny, 
o oceny badań wyników nauczania dokonuje się w przeciągu 14 dni od ich 

przeprowadzenia. 
b. odpowiedzi ustne – są jedną z form sprawdzenia wiadomości uczniów, przy 

których przestrzegane są następujące ustalenia: 
- sprawdzanie wiedzy i umiejętności obejmuje (poza lekcjami 

powtórzeniowymi) tematy wskazane wcześniej przez nauczyciela; 
- wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela, pytanie 

na lekcji powtórzeniowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej, 
uczniowie nie mogą wtedy zgłaszać nie przygotowania do lekcji. 

c. sprawdziany praktyczne – z w-f, informatyki, pracowni, zajęć warsztatowych są 
przeprowadzane wg kryteriów ustalonych przez nauczycieli. 

d. kontrola prac domowych 
- praca domowa służy wyćwiczeniu przez uczniów określonych 

umiejętności lub przygotowania się do następnych lekcji (czytanie 
lektur, wyszukiwanie materiałów źródłowych, itp.) 

- nauczyciel w dniu zadania pracy domowej uprzedza uczniów o 
sposobie kontroli; 

- nauczyciel określa sposób oceny pracy domowej przed jej zadaniem; 
- w przypadkach losowych nauczyciel może uwzględnić niewykonanie 

tej pracy. 
e. nauczyciel ustala zasady prowadzenia zeszytu 
f. obserwacja aktywności ucznia – dokonuje się podczas zajęć lekcyjnych oraz 
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innych form aktywności ucznia mających związek z procesem dydaktycznym; 
- nauczyciel dokonuje oceny aktywności ucznia wg zasad wcześniej 

uzgodnionych; 
- aktywność ucznia jest oceniana na bieżąco w takich formach jak: 

referaty, prowadzenie części lekcji, przeprowadzanie doświadczeń, 
częste wypowiadanie się w trakcie lekcji. 

3. Zapisywanie ocen w dzienniku: 
a. zaleca się objaśnianie wystawianych ocen (kolorów, skrótów, bliższego 

określenia zakresu sprawdzianu). 
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o postępach uczniów w nauce: 

a. w ciągu roku szkolnego odbywają się 3 obowiązkowe spotkania z rodzicami  
o charakterze informacyjnym: 

- listopad – informacja o bieżącym ocenianiu, 
- styczeń / luty – podanie wystawionych ocen śródrocznych 

(semestralnych), 
- kwiecień – informacja o bieżącym ocenianiu; 

b. wychowawca przekazuje uczniom na dwa tygodnie przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej informacje o proponowanych ocenach 
śródrocznych ( rocznych ) w formie pisemnej. Po uprzednim potwierdzeniu 
przez ucznia odbioru tej informacji na ostatniej stronie w dzienniku lekcyjnym. 
Uczeń zobowiązany jest do zwrotu informacji na kartce z ocenami, z podpisem 
rodziców; 

c. potwierdzeniem prowadzonej korespondencji z rodzicami jest dzienniki 
lekcyjny, dzienniczek ucznia lub książka korespondencyjna szkoły; 

d. oceny wpisywane są do dziennika na bieżąco, dopuszcza się prowadzenie 
dodatkowej dokumentacji ocen i frekwencji przez nauczycieli; 

e. w szczególnych przypadkach informacje o proponowanych ocenach 
wychowawca przesyła rodzicom przez sekretariat szkoły ( książkę 
korespondencyjną); 

f. w przypadku ucznia pełnoletniego, będącego w szczególnej sytuacji życiowej, 
podjęcie decyzji o sposobie informowania o proponowanych ocenach 
śródrocznych  (rocznych) pozostawia się wychowawcy. Uczeń potwierdza 
odbiór informacji własnym podpisem na ostatniej stronie w dzienniku 
lekcyjnym. 

 
 

 
§ 6. 

 
EGZAMIN POPRAWKOWY 

 
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów), jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Uczeń który w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną  
z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy. 
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3. W wyjątkowych sytuacjach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch przedmiotów. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 
przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, technika i wychowanie 
fizyczne,  
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. W szkołach zawodowych egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 
laboratoryjnych, pracowni lub innych przedmiotów, których programy nauczania 
przewidują prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w 
styczniu – w ostatnim tygodniu ferii zimowych. 

7. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową 
komisję w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 
8. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły 
powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły. 

9. Czas trwania egzaminu poprawkowego, przygotowania i odpowiedzi ucznia ustala 
komisja. 

10. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący 
nauczyciel, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z drugim 
członkiem komisji. 

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: 

a) skład komisji; 
b) termin egzaminu poprawkowego; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę; 
e) dołączone pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 
 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen oceniania. 
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§ 7. 
 

PROMOWANIE UCZNIA 
 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo 

wyższy), jeżeli ze wszystkich przedmiotów, określonych w szkolnym planie nauczania, 
uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. W 
szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze. 

2. Wobec ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu 
do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły. 

3. Uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 
programowo najwyższej  nie kończy szkoły.  

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z 
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasiągu wojewódzkim bądź 
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1. lub nie zdał egzaminu 
poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr 
programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 
 

§ 8. 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 
1. Przysługuje: 

a. uczniowi w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania; 

b. na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

c. uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny 
program lub tok nauki; 

d. uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
Wówczas nie ustala mu się oceny zachowania; 

e. uczniowi odbywającemu zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności i nieklasyfikowania z zajęć praktycznych szkoła 
organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć; 
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f. termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna. 
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

b. w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala się roczną ocenę zachowania w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).Egzamin kwalifikacyjny za pierwszy semestr powinien odbyć się do 1 maja 
br. szk. 

6. W skład komisji wchodzą: 
a. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i nauczyciel pokrewnego 
przedmiotu uczący w danej klasie, 

- w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia. 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
- wychowawca klasy, 
- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 
- pedagog, 
- psycholog, 
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
- przedstawiciel rady rodziców. 

7. Nauczyciel, który prowadzi dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
Wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne,  
a powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół. 
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11. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

12. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

§ 9. 
 
1. Uczeń kończy szkołę i uzyskuje tytuł absolwenta, jeżeli na zakończenie klasy 

programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
2. Uczeń kończący szkołę ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego, egzaminu  

z przygotowania zawodowego. 
3. Szczegóły przeprowadzenia egzaminu maturalnego określa Rozporządzenie MEN z dnia 

30 kwietnia 2007 r. z późn. zmian.  

4. Szczegóły przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa 
Rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.z późn. zmian. 

 
 

§ 10. 
 
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH 

 
1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy wymienione  

w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia2007 r. z późn. zmian. 

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali 1-6 ustala się po każdym 

semestrze. 
4. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych stanowią podstawę do 

promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 
szkoły. 

5. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
6. Egzamin poprawkowy słuchacz może zdawać w przypadku uzyskania niedostatecznej 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
7. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
8. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru 
wiosennego w terminie do dnia 15 września. 

9. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, jęz. Obcego i matematyki składa się z części 
pisemnej i części ustnej; z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje 
się  
w formie ustnej lub w formie zadań praktycznych. 

10. Jeżeli słuchacz powtarza semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza 
mu się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną 
ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku 
uczęszczania na te zajęcia. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się “zwolniony 
z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

11. Jeżeli słuchacz w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 
eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zalicza 
mu się te zajęcia i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie. W dokumentacji przebiegu 
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nauczania wpisuje się “zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę 
prawną zwolnienia. 

12. Dyrektor szkoły może: zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu 
w całości lub w części, jeżeli przedłoży: 

- uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na 
tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie 
wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, 

- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 
zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co 
najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianemu dla zawodu 
wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, 

- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w 
zawodzie,  
w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym 
się kształci. 

- Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym 
słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

13. Zwolnienie z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu może nastąpić po 
stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód 
wchodzący w zakres zawodu, w którym słuchacz się kształci, odpowiada w zakresie 
kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym się kształci. 

14. Słuchacz zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jest 
obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie 
określonym w statucie szkoły. 

15. W dokumentacji winien znaleźć się odpowiedni wpis: “zwolniony w całości...” lub “w 
części  
z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawa prawna zwolnienia. 

 
 

§ 11. 

 
USTALENIA KOŃCOWE 

 
1. W klasie pierwszej we wrześniu uczniowie mają prawo do dwóch tygodni adaptacyjnych,  

w których to nie otrzymują ocen niedostatecznych. 
2. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nie przygotowania do lekcji w roku szkolnym. 
3. Nie można zgłaszać nie przygotowania przed lekcją powtórzeniową i pracą klasową. 
4. Nie zgłaszanie nie przygotowania przed lekcją pociąga za sobą ocenę niedostateczną. 
5. Po  dłuższej i ciężkiej chorobie uczeń ma prawo do ustalenia przy pomocy wychowawcy 

harmonogramu pierwszych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów. 
6. Wszelkie sprawy nie ujęte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania rozstrzyga dyrektor 

szkoły zgodnie z treścią  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów 

 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 83, poz.562 z 2007 r.)z póź.zmian. 

7. W przypadku ucieczki z pojedynczych lekcji lub całodniowych wagarów, uczeń może być 
pytany na następnej lekcji z materiału omówionego na tej lekcji. 

8. Sprawy konfliktowe rozwiązywane są w kolejności przez: nauczyciela przedmiotu, 
wychowawcę, dyrektora. 
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9. Ze względu na organizację praktycznej nauki zawodu wg zasad określonych odrębnymi 
przepisami, na podstawie umowy między szkołą, a pracodawcą lub centrum kształcenia 
praktycznego, centrum kształcenia ustawicznego, bądź inną szkołą, ocenę klasyfikacyjną 
z zajęć praktycznych i  praktyk zawodowych ustala: 

a. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun 
(kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne 
lub praktyki zawodowe; 

b. w pozostałych przypadkach nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia 
praktyczne lub praktyki zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu albo 
osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami 
prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. 

 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ   IX 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

§ 47 
 
W oparciu o niniejszy statut zostały opracowane regulaminy stanowią jego integralną całość  
w formie załączników, a mianowicie: 

1. Regulamin Rady Pedagogicznej (Załącznik nr 1); 
2. Regulamin Rady Rodziców (Załącznik nr 2); 
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (Załącznik nr 3); 
4. Ceremoniał Szkoły (Załącznik nr 4). 

 
 

§ 48 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami . 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami . 
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają           

odrębne przepisy . 
4. Niniejszy Statut jest nowelizacją Statutu Szkoły uchwalonego przez Radę Powiatu 

uchwałą Nr XL/338/2002 z dnia 26.06.2002r. 
5. Tenże Statut jest zgodny z obecnym stanem prawnym i uwzględnia obecną nazwę 

Zespołu i jego strukturę. 
6. Niniejszy Statut może być nowelizowany przez Radę Pedagogiczną po przedstawieniu 

projektu zmian przez Komisję Statutową powołaną (istniejącą) przy Zespole. 
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Załącznik nr 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH i INFORMATYCZNYCH im. KEN w GIŻYCKU 
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REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH i INFORMATYCZNYCH im. KEN w GIŻYCKU 

1. Rada Pedagogiczna ZSEiI, dalej zwana RP jest kolegialnym organem szkoły 
   powołanym do realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia,  wychowania i 

opieki zgodnie z Ustawą MEN z dnia 07.09.1991. r wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Przewodniczącym RP jest Dyrektor Zespołu lub osoba upoważniona przez dyrektora. 
3. W skład RP wchodzą nauczyciele wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu. 
4. W zebraniach RP mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek RP co najmniej jednej trzeciej rady a w 
szczególności:  

• współpracujący ze szkołą pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, 

• pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki higieniczno – 
lekarskiej nad uczniami 

• przedstawiciele Rady Rodziców 
• przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorującego szkołę 
• pracownicy administracji i obsługi 
• inne osoby, których obecność na posiedzeniu Rady jest celowa ze względu na 

tematykę omawianych spraw. 
 

5. Zebrania plenarne RP są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
   w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 
potrzeb. 

• Harmonogram posiedzeń RP w cyklu rocznym w Zespole opracowuje Dyrektor Szkoły i 
przedstawia jako propozycję na ostatnim posiedzeniu RP do zatwierdzenia na pierwszej radzie 
rozpoczynającej rok szkolny. 
• Terminy posiedzeń RP nie mogą kolidować z planem zajęć lekcyjnych. 

 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi  zebrania RP oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na minimum 
tydzień przed wyznaczonym terminem. 

7. Do kompetencji stanowiących RP należy: 
• Zatwierdzenie planów pracy Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  
• Zatwierdzenie klasyfikacji i promocji uczniów. 

• Podejmowanie uchwał dotyczących innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 
Zespole po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców 

• Przyjęcie uchwały w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu. 
• Ustalanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców spośród 

przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, biorąc 
pod uwagę możliwości uczniów, szkolnego zestawu programów nauczania i 
szkolnego zestawu podręczników 

 
• Podejmowanie uchwał o skreśleniach z listy uczniów i w innych ważnych sprawach 

dotyczących uczniów, po uprzednim zapoznaniu się z pisemną opinią Samorządu 
Uczniowskiego. 

• RP może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w Zespole. Wniosek musi być złożony pisemnie z 
uzasadnieniem i podpisany przez co najmniej jedną trzecią składu RP. 

. Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów. 
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8. Do kompetencji opiniodawczych RP należą w szczególności: 
• Organizacja pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 
• Projekt planu finansowego Zespołu. 
• Wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień. 
• Propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
• Tematyka rad szkoleniowych. 
• Propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w zespole z ich uzasadnieniem. 

9. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. RP opracowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmian i podejmuje decyzję w sprawie 
uchwalenia statutu albo zmian. 

11. Uchwały RP są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  
połowy jej członków. 

• Głosowania odbywają się w sposób jawny lub na zgłoszony wniosek członka RP może 
zdecydować o utajnieniu głosowania. 
       12. Tryb wyłaniania przedstawicieli RP do prac komisji w konkursie na stanowisko            

dyrektora: 
           * Rada Pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie z 

zasadami obowiązującego prawa, 
            * Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli RP powołuje się trzyosobową komisję 

rekrutacyjną,  
                        * W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące, 
                        * Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą 
                        * Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę 
                        * Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna  informuje o sposobie oddania ważnego 
                            Głosu na swojego kandydata.     
                         * Przedstawicielami Rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów, 
                         * Z przeprowadzone głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół. 
 

         13. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 
• Realizację uchwał rady 
• Zapoznawanie RP z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących jednostek 
organizacyjnych wchodzących w skład zespołu oraz omawianie trybu i form ich realizacji. 
• Przedstawianie RP nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków 
wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
zespołu. 
• Oraz inne zadania wynikające z obowiązków i praw dyrektora. 

14. Członek RP zobowiązany jest w szczególności do: 
• Realizacji uchwał RP. 
• Obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach RP. 
• Przestrzegania postanowień aktów prawnych oraz zarządzeń dyrektora podejmowanych w 
ramach jego kompetencji. 
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• Przestrzegania tajemnic RP. 
15. Posiedzenia RP są protokołowane przez wyznaczone osoby w Księdze Protokołów. 
Protokół wraz listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i protokolant. 

• Protokół sporządza się w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia RP. 
• Członkowie Rady mają prawo w terminie czternastu dni od sporządzenia protokołu, 
zgłoszenia poprawek przewodniczącemu obrad. RP na następnym posiedzeniu decyduje o 
wprowadzeniu poprawek do protokołu. 
• Księgę protokołów należy udostępnić na terenie Zespołu członkom Rady, upoważnionym 
osobom w organach nadzorujących Zespół. 

16. Agendami RP są: 
• Zespół Wychowawców Klasowych 
• Zespoły przedmiotowe 
• Zespól Wychowawców Internatu 
          • Zespoły oddziałowe. których kompetencje wynikaj ą z regulaminów uchwalanych przez 

RP. 
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REGULAMIN  RADY  RODZICÓW 
przy ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH i INFORMATYCZNYCH im. KEN  

w GIŻYCKU 
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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego 
oddziaływania    na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, 
opieki i wychowania.   

2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury 
pedagogicznej i     prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczych przez rodzinę. 

3. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia 
poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb 
opiekuńczych dzieci i młodzieży. 

4. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.. 

II. CELE I ZADANIA 

CELE 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu: 
1. zapewnienie współpracy ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy 

wychowawczej i opiekuńczej w szkole, 
2. prezentuje wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinię rodziców 
3. współdziała z Dyrektorem Szkoły, Zastępcą Dyrektora Szkoły i Radą Pedagogiczną 
4. pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania 

i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w szkole. 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

1. Organizuje rodziców i środowisko społeczne do realizacji programu pracy szkoły. 
2. Występuje do dyrektora, innych organów szkoły , organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkoły. 

3. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 
(obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 
uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego 
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego 
wszystkie i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów , 
nauczycieli i rodziców); jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 
wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez 
dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w 
porozumieniu z radą pedagogiczną.   

4. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły. 

5. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 



 3

6. Wyraża opinię na temat pracy wszystkich nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy. 

7. W głosowaniu tajnym Rada Rodziców wyłania dwóch przedstawicieli do komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu. 

8. Bierze udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i 
sportowej uczniów. 

9. Organizuje prace społecznie użyteczne uczniom. 
10. Zapobiega zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez 

zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo. 
11. Udziela szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą. 
12. Pomaga szkole w organizowaniu wypoczynku w czasie ferii szkolnych. 

 
 
 

III. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW ORAZ SPOSÓB JEJ  
POWOŁYWANIA 
 
W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców. 

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
ze statutem szkoły 

2.  W skład Rady Rodziców  wchodzą : 
a) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych , w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 
b) Rada Oddziałowa Rodziców wybierana jest przez ogólne zebrania rodziców 

danej klasy, 
c) wychowawca klasy w skład Rady Oddziałowej wchodzi z urzędu, 
d) ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału  wybiera spośród członków 

Rady Oddziałowej  jej przewodniczącego.   
3. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z 

wiceprzewodniczącym, sekretarzem, skarbnikiem oraz Dyrektorem Szkoły, którzy 
tworzą prezydium rady. 

4. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w składzie 3- osobowym, 
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera przewodniczącego i komisję w głosowaniu 
       tajnym. 
6.  Natomiast v-ce przewodniczący, sekretarz i skarbnik wybierani są w głosowaniu 

jawnym. 

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA RAD ODDZIAŁOWYCH 

1. Zadaniem Rady Oddziałowej  Rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie 
danej klasy. 

2. Współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu realizacji zadań o 
charakterze ogólnoszkolnym. 

3. Zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców w 
miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 

4. .Zadaniem przewodniczącego Rady jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców. 
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V. GOSPODARKA FINANSOWA. 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z; 
a) zadeklarowanych przez rodziców wpłat, 
b) prac zarobkowych, 
c) wpłat zakładów i instytucji, 
d) innych źródeł. 

2. Dokumentację finansową prowadzi skarbnik zgodnie z przepisami prawa finansowego. 
3. Nad prawidłowa realizacją gospodarki finansowej czuwa Przewodniczący Rady wraz z 

Dyrektorem Szkoły. 
4. Działalność Rady Rodziców oraz gospodarkę finansową kontroluje i ocenia Komisja 

Rewizyjna. 
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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 
 

Art.1. 
 

W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku uczniowie są 
reprezentowani przez Samorząd Uczniowski, który funkcjonuje odrębnie w: 

1) Technikum Nr 2 - 4-ro letniego 

2) Technikum Uzupełniającego Nr 1 - 3-y letniego 

3)  Szkoły Policealnej Nr 2 
4)  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 

Art.2. 
 

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły, a podstawą jego działalności jest statut 
szkoły i zgodny z nim regulamin samorządu uchwalony przez ogól uczniów określonej szkoły 
 i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

Art.3 
 

Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 
1) oceniania, klasyfikowania i promowania; 
2) form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności; 
3) wnioskowania w zakresie takich praw uczniów, jak: 
a) prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania i jego treścią, celami i stawianymi    
    wymaganiami; 
b) prawo do organizacji życia szkolnego; 
c) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  
    z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 
4) występowania z wnioskami o przyznania uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów; 
5) reprezentowania w Radzie Szkoły 

Art.4. 
 

Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny; jest on wybierany w 
następującym trybie: 
1) do końca października, każdego roku szkolnego uczniowie każdej klasy wybierają trzy 
osobowy    
     klasowy samorząd uczniowski; 

3) w połowie grudnia organizowane są wybory powszechne, bezpośrednie, tajne. 

Prezydium   

    Samorządu Uczniowskiego składające się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego,    
    sekretarza powoływane jest w połowie grudnia przez ogół uczniów szkoły w wyborach   
    powszechnych, bezpośrednich, tajnych wg Ordynacji Wyborczej w załączeniu 
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Art. 5 
 

1) Pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje prezydium, które: 
a) opracowuje roczny plan pracy samorządu,  czuwa nad jego realizacją; 
b) bezpośrednio współpracuje z nauczycielem- opiekunem samorządu; 
c) reprezentuje samorząd w kontaktach z dyrekcja szkoły, radą pedagogiczną oraz 
organizacjami   
   działającymi na terenie szkoły; 

2)Regulamin Pracy Samorządu ( ewentualne w nim zmiany), roczny plan pracy oraz 
istotne dla społeczności uczniowskiej decyzje samorządu uchwalane są zwykłą 
większością głosów w obecności ponad połowy jej członków; treść przyjętych 
uchwał jest protokołowana. 

3) Samorząd Uczniowski może powoływać komisję zajmujące się realizacja zadań 
wynikających  
 z jego planu pracy. 

4) Samorząd Uczniowski współuczestniczy w: 
a) posiedzeniach Rady Szkoły poprzez swoje w niej przedstawicielstwo; 
b) organizowaniu uroczystości szkolnych i apeli; 
c) organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych itp.; 
d) redagowaniu gazetki szkolnej itp.; 
e) przeprowadzeniu zbiórek środków finansowych lub rzeczowych na cele społeczne. 

 
Art.6. 

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony w dniu 11. XII. 2002r i zatwierdzony  
Przez  Radę Pedagogiczną  w dniu 02. I. 2003r. 
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CEREMONIAŁ  SZKOLNY 
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„ Ojczyźnie każdy jest winien, na ile go tylko stać,  
bo nikt nie jest w stanie odpłacić za to, co od niej otrzymał” 

Jan Długosz 

 

 

 

CEREMONIAŁ  SZKOLNY 
 

Cel 
 

1. Zadaniem szkoły jest przekazanie uczniom wiedzy oraz wychowanie i kształtowanie 
postaw patriotycznych. Nauczyciele powinni stwarzać sytuacje sprzyjające rozumieniu 
przez młodzież tego, co twórcze i postępowe w historii i teraźniejszości narodu, 
kształtować postawę patriotyzmu, który zawiera w sobie szczytne wartości narodu  
polskiego: 
- przywiązanie do tradycji i kultury narodu i regionu, 
- dumę z bohaterskiej przeszłości Polski i jej wkładu w rozwój ogólnoludzkiej 

cywilizacji. 
Uroczystości szkolne winny zawierać w sobie duży ładunek emocjonalny, budzić piękne  
i szlachetne uczucia, uczyć szacunku dla bohaterskich i postępowych tradycji narodu 
polskiego, szacunku do symboli narodowych. 

Uroczystości szkolne, podczas których eksponowane są symbole narodowe powinny 
mieć szczególnie uroczysty charakter. 

 

2.  Doceniając znaczenie uroczystości szkolnych w procesie wychowawczym, należy zwracać 
uwagę na konieczność należytego przygotowania i przebieg tych uroczystości. 
 

Symbole narodowe 
 

1. Godło państwowe powinno być umieszczone w salach lekcyjnych i najbardziej 
reprezentacyjnych pomieszczeniach szkolnych. Godło zawiesza się na najbardziej widocznej 
ścianie. Dopuszcza się wieszanie obok godła krzyża jako symbolu chrześcijaństwa.  

    - w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoła winna zaznajomić uczniów z historią    
       powstania godła oraz jego znaczenia w życiu narodu. 

 
2. Flaga państwowa powinna uczestniczyć w uroczystościach szkolnych związanych ze 
świętami państwowymi : 3 Maja i 11 Listopada oraz w obchodach rocznic związanych z 
historią szkoły. 

 
3. Hymn państwowy powinien być grany lub śpiewany w szkole w chwilach bardzo 

uroczystych takich jak: 
- inauguracja i zakończenie roku szkolnego, święta państwowe. 

 

Zachowanie uczniów w obecności symboli narodowych. 
Uczestników uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy ( chłopcy : ciemne 
spodnie 
 i białe koszule; dziewczęta : ciemne spódnice – najwyżej 10 cm przed kolanem lub 
ciemne spodnie i białe, nieprzeźroczyste bluzki sięgające bioder). 
Podczas wykonywania hymnu narodowego i wprowadzania sztandaru szkoły 
uczniowie stoją w postawie „zasadniczej”, z odkrytymi głowami zachowując powagę. 
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III. Symbole szkoły 
 

Pożądane jest wprowadzenie do tradycji szkoły sztandaru i godła szkoły jako trwałych 
elementów wiążących uczniów ze szkołą. 
 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej 
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie . 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej 
gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Klasą sztandarową staje się zespół, który osiąga najlepsze wyniki nauczania. Chorąży i 
asysta powinni być ubrani odświętnie. 

Uczeń – ciemne spodnie, biała koszula. 
Uczennice – ciemne spódnice i białe bluzki. 
 

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty 
sztandaru: 

 

Postawy Opis chwytu sztandaru 
Postawa „zasadnicza” Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 

wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką 
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa 
ręka jak w postawie „zasadniczej”. 

Postawa „spocznij” Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. 
Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 

Postawa „na ramię” Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i 
trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru musi być oddalony od barku 
przynajmniej na szerokość dłoni. 

Postawa „prezentuj” Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do 
położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości 
barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, 
po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia 
pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce 
poniżej prawego barku. 

Salutowanie 
sztandarem w miejscu 

Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo 
skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość 
jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie 
„salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. 

Salutowanie 
sztandarem w marszu 

Z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. 
Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność" - bierze sztandar na 
ramię 

 
IV. Ślubowanie klas pierwszych 

 

Ślubowanie klas pierwszych odbywa się podczas inauguracji roku szkolnego lub w czasie 
uroczystości specjalnie przygotowanej  na sztandar szkoły , w obecności dyrektora i całej 
Rady Pedagogicznej. 
W trakcie ślubowania obowiązuje strój galowy. 
 

Rota ślubowania klas pierwszych 
 

My – uczniowie klas pierwszych, 

wstępujący w progi Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych,  

świadomi powagi chwili, stajemy przed historycznym sztandarem szkoły, 
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i uroczyście ślubujemy: 

Strzec honoru szkoły, stać się godnym jej szczytnych tradycji, kształtować 

swoje umysły i charaktery tak, by w przyszłości mogła być z nas dumna. 

Ślubujemy: 
Szanować tradycje naszego narodu, rozwijać w sobie postawę obywatelską, 

być wiernym ideałom humanizmu. 

Ślubujemy: 

Pamiętając o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się trud nauczycieli 

 i rodziców, ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania i starać się 

odpowiedzieć na ten trud wysiłkiem naszych umysłów i serc.  

Ślubujemy 
Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

 

Lp. 
Komendy i ich 

kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1. proszę o 
powstanie 

uczestnicy wstają ---------- ---------- 

2. „baczność” – 
sztandar 
wprowadzić 

uczestnicy postawa 
„zasadnicza” 

- wprowadzenie 
sztandaru 
- zatrzymanie na 
ustalonym miejscu 

- postawa „na ramię w 
marszu” 
- postawa „zasadnicza” 

3. „do 
ślubowania” 

uczestnicy postawa 
„zasadnicza”, 
ślubujący podnoszą 
prawą rękę do 
ślubowania 
(palec jak przy 
salutowaniu) na 
wysokość oczu 

postawa 
„zasadnicza” 

- postawa „prezentuj” 
- postawa „salutowanie 
w miejscu” 

4. „po 
ślubowaniu” 

uczestnicy „spocznij”, 
ślubujący opuszczają 
rękę 

Postawa „spocznij” - postawa „prezentuj” 
- postawa „zasadnicza” 

5. „baczność” – 
sztandar 
wyprowadzić 

uczestnicy postawa 
„zasadnicza” 

- postawa 
„zasadnicza” 
- wyprowadzenie 
sztandaru 

- postawa „zasadnicza” 
- postawa „na ramię w 
marszu” 

6. „spocznij” uczestnicy siadają ---------- ---------- 
 

Ceremoniał przekazania sztandaru 
 

Komendy 
Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 
Poczet sztandarowy 

Sztandar 

proszę wstać uczestnicy wstają postawa „spocznij” postawa „spocznij” 
poczet 
sztandarowy 
oraz nowy 
skład pocztu 
(lub 
wytypowani 

uczestnicy postawa 
„zasadnicza” nowy skład 
pocztu występuje i 
ustawia się z przodu 

postawa 
„zasadnicza” 

postawa „zasadnicza” 
postawa „prezentuj” 
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uczniowie kl. 
II) do 
przekazania 
„baczność” – 
sztandar 
przekazać 

uczestnicy postawa 
„zasadnicza” 

 - chorąży podaje sztandar 
jednej z asysty 
- przekazuje szarfę, potem 
rękawiczki 
- następnie odbiera sztandar i 
przekazuje go nowemu 
chorążemu i mówi: 
„Przekazujemy Wam 

sztandar szkoły – symbol 

patriotyzmu i tradycji, 

noście go z dumą i 
honorem” 
- sztandar w postawie 
„spocznij” 

„baczność” – 
ustępujący 
poczet 
odmaszerowa
ć - „spocznij” 

uczestnicy w postawie 
„zasadniczej” 
nagradzają brawami 
ustępujący poczet, który 
przechodzi na 
wyznaczone miejsce 

postawa 
„zasadnicza” 
postawa „spocznij” 

postawa „prezentuj” 
postawa „spocznij” 

„baczność” – 
sztandar 
wyprowadzić 

postawa „zasadnicza” postawa 
„zasadnicza” 
wyprowadzenie 
sztandaru 

postawa „zasadnicza” 
postawa „na ramię w 
marszu” 

„spocznij” uczestnicy siadają   
 
 
 
 
 
 

Strój szkolny 
 

Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek dbać o estetyczny i przyzwoity strój w trakcie 
zajęć dydaktycznych. Zabrania się: 

 

1. Noszenia w widocznym miejscu symboli świadczących o przynależności do 
nieformalnych grup młodzieżowych, sekt religijnych, partii politycznych. 

 

2. Uczniowie noszący długie włosy, w trakcie lekcji muszą je związywać i dbać o ich 
czystość. 

 

3. Strój uczennic ma być szkolny, nie prowokujący ( zakrywa brzuch i biodra ) , zabrania 
się wyzywającego makijażu. W miesiącach ciepłych/ letnich nie można nosić bluzek na 
ramiączkach i krótkich spodenek.  

 
4. Wprowadza się obowiązek noszenia identyfikatorów od dnia 01 października 2007 r. 

jako elementu stroju ucznia.  
a) za każdorazowy brak identyfikatora minus 10 punktów. 
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5. Ozdoby noszone przez uczniów nie mogą być przyczyną uszkodzenia ich zdrowia, ich 
ilość powinna być ograniczona ( dwa kolczyki w uchu)  a  wygląd nie powinien 
dekoncentrować uwagi w szkole. 

 

6. Na wszystkie egzaminy, ogłoszenie wyników oraz rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego obowiązuje strój galowy : 
chłopcy: ciemne spodnie i białe koszule lub garnitur oraz odpowiednie buty (pantofle) 
dziewczęta: ciemne spódnice, najwyżej 10 cm nad kolanem i białe nieprzeźroczyste 
bluzki sięgające bioder, ciemne garsonki lub ciemne spodnium oraz odpowiednie buty 
(pantofle) 
 

 


