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Rozdział I 

 

§ 1. 

I. Informacje o szkole 

 

1. Zespół Szkół Rolniczych powołano Zarządzeniem Nr 6/75 z dnia 31 października 1975 

roku. Od 10 września 2000 roku Zespół Szkół Rolniczych nosi imię W.S. Reymonta 

oraz posiada sztandar. 

2. W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie wchodzą: 

a) Technikum, będące szkołą ponadgimnazjalną, 

b) Liceum Profilowane, będące szkołą ponadgimnazjalną, 

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa będąca szkołą ponadgimnazjalną, 

d) Liceum Ogólnokształcące będące szkołą ponadgimnazjalną, 

e) Szkoła Policealna dla absolwentów liceów profilowanych, liceów 

ogólnokształcących, liceów uzupełniających, technikum i technikum 

uzupełniającego. 

3. Ilekroć mówi się o szkole bez bliższego określenia, dotyczy to każdej ze szkół podanych 

w p. 2 

4. Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie mieści się przy ulicy Długiej 130, tel./fax. 0-85 

655 28 70; 656 00 04, e-mail Czartajew@poczta.onet.pl, www.zsr-czartajew.pl. 

5. W skład Zespołu Szkół wchodzi internat na 90 miejsc przy ulicy Długiej 130 A ze 

stołówką. 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie jest Powiat 

Siemiatycki. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty. 

3. Poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu mogą być nadawane odrębne 

imiona. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową powiatu Siemiatycze. 

 

§ 3. 

1. Inne informacje o szkole. 

1) Czas trwania nauki w szkołach na podbudowie gimnazjum wynosi: 

a) 4 lata w  Technikum, 

b) 3 lata w Liceum Profilowanym, 

c) 3 lata w Liceum Ogólnokształcącym, 
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d) 2 lub 3 lata w Zasadniczej Szkole Zawodowej – oddział wielozawodowy 

w zależności od zawodu. 

2) Zawody, w których kształci szkoła zawodowa – technikum i zasadnicza 

szkoła zawodowa 

a) technik ekonomista w technikum na podbudowie gimnazjum; 

b) technik ogrodnik  w technikum na podbudowie  gimnazjum; 

c) technik informatyk w technikum na podbudowie gimnazjum; 

d) zawody robotnicze pracowników młodocianych, zgodnie z aktualnym 

wykazem zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej w oddziałach 

wielozawodowych 

3) Profile, w których kształci szkoła w Liceum Profilowanym: 

1. profil: ekonomiczno – administracyjny, 

2. profil: zarządzanie informacją. 

4) Zespół może prowadzić programy autorskie opracowane przez nauczycieli po 

podjęciu stosownej uchwały przez radę pedagogiczną. 

5) Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkół wymienionych w § 1 p.2 

niniejszego statutu, ich duplikaty oraz inne druki szkolne i dokumenty zgodnie z 

zasadami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 

6) Zespół może prowadzić na bazie internatu placówkę wypoczynku i udostępniać 

internat na obozy, szkolenia, inne formy działalności oraz do krótkotrwałego 

zakwaterowania wycieczek itp. 

7) Zespół może prowadzić kursy i szkolenia uczniów oraz osób dorosłych jako 

pozaszkolne formy nauczania lub podnoszenia kwalifikacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8) Zespół prowadzi uprawę warzyw i roślin w ramach praktycznej nauki zawodu w 

Technikum i na potrzeby internatu na działkach szkolnych. 

9) W Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum mogą być tworzone 

oddziały z przedmiotami w zakresie rozszerzonym. 

 

Rozdział II 

Cele i zadanie Zespołu Szkół Rolniczych im. W. S. Reymonta w Czartajewie 

 

§ 4. 

1. Zespół Szkół Rolniczych im. W. S. Reymonta realizuje cele i zadania określone w 

Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 

256, poz. 2572 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości, 

2) umożliwia zdobycie wybranego zawodu oraz świadomy wybór dalszego 

kierunku kształcenia, 
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3) kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o wypracowany program 

wychowawczy z uwzględnieniem wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami. 

2. Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane są w zakresie: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej, 

2) udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, 

3) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniom, 

4) realizowania indywidualnych programów nauczania. 

3. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, a w szczególności: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami 

a) na zajęciach dydaktycznych jako obowiązek nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, 

b) podczas przerw międzylekcyjnych jako obowiązek nauczyciela 

dyżurującego, 

c) podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych jako obowiązek 

prowadzącego takie formy zajęć. 

2) Zasady  sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przedstawiają się 

następująco: 

a) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne obowiązany jest do co najmniej 

5 minutowej wcześniejszej obecności przed planowanym ich 

rozpoczęciem, 

b) nauczyciel zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania i kończenia 

zajęć szkolnych, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo wszystkich obecnych na zajęciach uczniów, 

d) prowadzący zajęcia nie może pozostawić bez opieki powierzonej mu grupy 

uczniów (w trakcie trwania zajęć nie wolno prowadzącemu zajęcia usunąć 

z klasy ucznia jak i również nie wolno zlecać wykonywania żadnych 

czynności nie związanych z procesem kształcenia poza miejscem trwania 

zajęć), 

e) prowadzący zajęcia nie może powierzać ich prowadzenie innej osobie bez 

wiedzy dyrekcji, 

3) Podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami 

sprawuje: 

a) Jeden nauczyciel (opiekun) przy wycieczkach miejscowych, klasowych (1 

– 3 godz.) 

b) Jeden nauczyciel (opiekun) na 15 uczestników na wycieczkach 

krajoznawczo – turystycznych autokarowych, 
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c) Jeden nauczyciel (opiekun) na 10 uczestników na wycieczkach pieszych, 

rowerowych, pociągiem. 

d) szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin wycieczek, 

4) Zasady organizacyjne pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole: 

a) dyżury pełnione są zgodnie z grafikiem dyżurów opracowanym przez 

wicedyrektora ds. pedagogicznych (obejmującym kwadrans przed 

rozpoczęciem zajęć  do przerwy po ostatniej godzinie lekcyjnej włącznie), 

b) na korytarzu każdej kondygnacji dyżur pełni dwóch nauczycieli oraz w 

internacie także dwóch nauczycieli, 

c) w blokach sportowych przy sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach 

sportowych, dyżury pełnią nauczyciele wychowania fizycznego wg 

ustalonego grafiku, 

d) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności obu dyżurujących, 

wicedyrektor wyznacza zastępstwa za nauczyciela dyżurnego. 

5) Opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole sprawują: 

a) wychowawcy klas pierwszych, 

b) samorządy uczniowskie klas przedmaturalnych, 

c) trójki klasowe rady rodziców. 

6) Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej może 

otrzymać pomoc w formie: 

a) stypendium, 

b) zasiłku losowego, 

c) częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za wyżywienie albo 

czesne, 

d) doraźnej pomocy na zakup odzieży lub obuwia albo innych niezbędnych 

środków – w miarę możliwości finansowych szkoły, rady rodziców lub za 

środki pozyskane od sponsorów. 

7) Przyznawaniem różnych form pomocy zajmuje się Szkolna Komisja ds. 

Pomocy składająca się z przedstawicieli rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego i rady rodziców. 

 

§ 5. 

1. Dyrektor przydziela każdej klasie wychowawcę. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęte jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się daną klasą przez cały cykl nauki. 

3. Odstępstwa od zasady w p.2 są możliwe w wyjątkowych  i uzasadnionych 

przypadkach: 

a) z przyczyn losowych, 
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b) na pisemny wniosek rodziców lub samorządu uczniowskiego  poparty przez co 

najmniej ¾ rodziców lub uczniów danej klasy za zgodą dyrektora szkoły, jeżeli 

warunki kadrowe na to pozwalają, 

c) na wniosek nauczyciela – wychowawcy za zgodą dyrektora szkoły, 

d) na wniosek dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 

 

§ 6. 

Szkoła umożliwia uczniom: 

1. naukę religii katolickiej i prawosławnej, 

2. naukę etyki na wniosek chętnych, 

3. udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

4. korzystanie z internatu i stołówki szkolnej, 

5. korzystanie z pomocy materialnej w miarę posiadanych środków, 

6. korzystanie z dostępu do internetu. 

 

Rozdział III 

Organy Zespołu Szkół Rolniczych im. W. S. Reymonta i ich kompetencje 

 

§ 7. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W.S.Reymonta, 

2) Rada pedagogiczna, 

3) Samorząd uczniowski i Rada internatu 

4) Rada rodziców, 

 

§ 8. 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Sprawuje nadzór  pedagogiczny.  

3. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji     

stanowiących. 

4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zatwierdzonym przez 

Starostwo Powiatowe, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

5. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w       

organizacji praktyk pedagogicznych. 
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7. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki właściwego rozwoju 

psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne. 

8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

1a   zezwala na korzystanie z nieodpłatnego oprogramowania zabezpieczającego przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego  rozwoju 

psychicznego i moralnego uczniów lub zapewnia możliwość wykorzystania         

imiennego oprogramowania spełniającego minimalne wymagania. 

1b dyrektor może, po zasięgnięciu opinii rady rodziców wprowadzić obowiązek         

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

 

9. Podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca zestaw programów nauczania i 

szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego przez: 

- 3 lata szkolne w Liceum Profilowanym, 

- 3 lata szkolne w Liceum Ogólnokształcącym, 

- 4 lata szkolne w Technikum, 

- 2 lata szkolne w Zasadniczej Szkole Zawodowej (oddział wielozawodowy) 

cykl 2-letni. 

10. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły. 

11. Jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla 

nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 

§ 9. 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 

 

§ 10. 

1. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach       

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady       

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 
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2. Dyrektor szkoły może odstąpić od skreślenia z listy uczniów, za poręczeniem 

właściwego zachowania ucznia udzielonego przez nauczyciela (wychowawcę) lub 

samorząd uczniowski, informując radę pedagogiczną o podjętej decyzji. 

 

§ 11. 

1. Dyrektor szkoły  w liceum profilowanym, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, ustala profile kształcenia 

prowadzone w tym liceum. 

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu 

opinii kuratora oświaty oraz odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady 

zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje plan pracy oraz arkusz organizacyjny szkoły i ustala 

zakresy obowiązków pracownikom. 

4. Dyrektor szkoły powierza nauczycielom stanowiska kierownicze po zaopiniowaniu 

kandydatury przez radę pedagogiczną i organ prowadzący szkołę. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,       

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor szkoły, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są realizowane     

przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może potraktować     

dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od      

pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo     

wolnym od pracy jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć     

przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. 

7. Na wniosek dyrektora szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator     

Oświaty może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno –     

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień     

w wybraną sobotę. 

8. Dyrektor szkoły spośród członków Rady Pedagogicznej powołuje szkolnego 

koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

1)  Do zadań szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa w szczególności należy: 

a) przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących 

bezpieczeństwa, 

b) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów 

szkolnych, 

c) współpraca ze środowiskiem, w tym Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 

Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach, Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Prokuraturą, sądem ds. nieletnich, 

innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu ich 

problemów, 

d) inicjowanie zmian w dokumentach szkolnych dotyczących bezpieczeństwa. 
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§ 12. 

1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialnym za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przydziela nauczycielom 

stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 13. 

Rada pedagogiczna 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy internatu. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

4. Posiedzenia rady pedagogicznej mogą być  organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu 

prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

 

§ 14. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców, 

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) dokonywanie zmian w statucie szkoły, 

7) ustalanie  regulaminu swojej działalności. 
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2. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania 

oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, 

zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, który składa się z nie 

więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. 

3. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady 

rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana 

w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego 

 

 

§ 15. 

1. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego, 

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. 

 

§ 16. 

1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w 

Siemiatyczach o odwołanie z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, lub do 

dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole (wniosek 

winien być poparty podjęta uchwałą rady pedagogicznej szkoły). 

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem nauki, po 

jej zakończeniu w celu klasyfikacji i promowania uczniów oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian. 

 

§ 17. 

Samorząd uczniowski i rada internatu 

1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych 

klas tworzą samorządy klasowe. Rade internatu tworzą uczniowie internatu. 
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2. Zasady wybierania i działania organów samorządu i rady internatu określa regulamin 

uchwalony przez odpowiednio ogół uczniów szkoły i internatu w głosowaniu tajnym, 

równym i powszechnym. Organy samorządu i rady internatu są jedynymi  

reprezentantami ogółu uczniów odpowiednio w szkole i internacie. 

3. Regulamin samorządu i rady internatu jest spójny ze statutem szkoły. 

4. Do zadań samorządu szkoły i rady internatu należy: 

1) kształtowanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli, 

wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za 

jednostkę i grupę, 

2) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych, 

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 

4) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków do nauki oraz w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 

różnych form zajęć pozalekcyjnych, 

5) przedstawianie dyrekcji szkoły opinii i potrzeb uczniów, pełnienie rzecznictwa 

interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

6) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), 

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom potrzebującym, 

8) zapobieganie konfliktom między uczniami, a nauczycielami, wychowawcami, 

a w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej zgłaszanie dyrekcji szkoły lub 

radzie pedagogicznej poprzez nauczyciela opiekuna, 

9) należyte dbanie o mienie szkoły i internatu, 

10) dbanie o dobre imię i honor szkoły, godne reprezentowanie szkoły. 

 

§ 18. 

1. Samorząd uczniowski  i rada internatu są uprawnieni do: 

1) przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, 

2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i 

planu pracy internatu wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, 

4) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie 

społeczności uczniowskiej, 

5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła, 

6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych 

form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży, 

7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole i 

internacie oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, 

poręczeń za uczniów, 
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8) udział przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniach rady 

pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych, 

9) wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powoływania określonego 

nauczyciela na opiekuna samorządu i rady internatu z ramienia rady 

pedagogicznej, 

10) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w 

posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież, 

11) wydawania opinii, na wniosek dyrektora szkoły, w sprawie oceny pracy 

nauczyciela, wychowawcy. 

 

§ 19. 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor 

szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

§ 20. 

Rada rodziców 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów, który wspiera działalność 

statutową szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku 

szkolnym. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający w 

szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, który nie może być sporny 

ze statutem szkoły. 

 

§ 21. 

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora  i innych organów szkoły lub 

placówki, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Rada Rodziców w celu wspierania działalności szkoły, może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

określa regulamin jej działalności. 

3. Działalność statutową szkoły Rada Rodziców może wspierać w innej formie (np. 

prace na rzecz szkoły). 

4. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy: 
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1) Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców 

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskała 

porozumienia z rada 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. 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania. 

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

Szkoły, 

4) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

5) Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 

6) Wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole. 

7) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom 

młodzieżowym i społecznym działającym w szkole. 

8) Występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć 

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

9) Wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o 

wyższy stopień awansu zawodowego. 

10) Występowanie do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny 

pracy nauczyciela. 

11) Delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na 

stanowisko Dyrektora Szkoły. 

 

§ 22. 

1. W Zespole Szkół Rolniczych może być powołana rada szkoły. 

2. W skład rady szkoły w chodzi sześć osób, w tym dwóch nauczycieli wybieranych 

przez ogół nauczycieli, dwóch rodziców wybranych przez ogół rodziców oraz dwóch 

uczniów wybranych przez ogół uczniów. 

3. Członkowie rady szkoły są wybierani zwykłą większością głosów przy obecności 

ponad 2/3 stanu osobowego, a formę głosowania ustalają uczestnicy zebrania. 

4. Kandydaci do rady szkoły muszą spełniać następujące warunki: nauczyciele – 

pięcioletni staż pracy w Zespole Szkół Rolniczych im. W.S. Reymonta w Czartajewie; 

uczniowie – dobre wyniki w nauce i co najmniej dobra ocena z zachowania; rodzice – 

dobra opinia w środowisku. 

5. W każdym roku szkolnym najpóźniej do końca października wg wyżej podanego 

trybu będzie uzupełniany skład rady szkoły, jeżeli wpłynie wniosek o odwołanie 

danego członka, bądź on sam zrezygnuje lub opuści szkołę. 
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§ 23. 

Zasady współdziałania organów szkoły 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o 

podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach lub decyzjach przez: 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły, 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń, 

3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracyjno – obsługowych 

szkoły z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami 

klas i dyrektorem szkoły, 

4) radiowęzeł i gazetę szkolną, 

5) apele szkolne. 

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły. 

3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swojej kompetencji, 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o 

planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach, 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

4. Spory pomiędzy organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga dyrektor 

szkoły. 

5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga, w 

zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

 

§ 24. 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) ucznia należy: 

1. zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia edukacyjne, 

2. zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

3. wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

4. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej 

szkole. 

2. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i 

wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą w ramach tej 

współpracy rodzice  mają prawo do: 

1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 
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2. porad pedagoga i psychologa szkolnego, 

3. zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

4. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

5. znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych, profilaktycznych i 

dydaktycznych szkoły, klasy, 

6. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli 

dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za 

pośrednictwem swych reprezentantów. 

 

Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

§ 25. 

1. Na terenie obiektu szkolnego znajdują się: 

1) budynek do zajęć edukacyjnych (130) z 9 izbami lekcyjnymi, 

pełnowymiarowymi, zapleczem humanistycznym, biologicznym, biblioteką z 

czytelnią i multimedialnym centrum informacji oraz salą gimnastyczną, 

2) internat ze stołówką (130 A), 

3) budynek garażowy, 

4) budynek magazynowy po chlewni, 

5) piwnica z budynkiem magazynowym, 

6) budynek warsztatów szkolnych i garażami, 

7) kompleks boisk sportowych. 

8) działki szkolne Nr 320/7 o pow. 2,58 ha i 320/4 o pow. 0,09 ha, 319/1 o pow. 

6,03 ha i 317/13 o pow. 1,7420 ha. 

 

§ 26. 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określone są corocznie w kalendarzu roku szkolnego. 

 

§ 27. 

1. Planowaną organizację nauczania, wychowania i opieki na kolejny rok szkolny 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący szkołę – Powiat Siemiatycki do 30 maja 

danego roku po uprzednim zaopiniowaniu przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w 

Białymstoku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę 
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godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor z uwzględnieniem 

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

organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 28. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, 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 danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale dostosowana jest do możliwości lokalowych szkoły i 

zgodna z zarządzeniami wydawanymi w tej sprawie przez organ prowadzący. Może 

wynosić od 25 do 30 uczniów. 

 

§ 29. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna i zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut. Godzina zajęć praktycznych 

trwa 55 minut. 

3. Praktyczna nauka zawodu: 

1) Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę. 

2) Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, 

który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

3) Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych, które mogą być organizowane w czasie całego roku 

szkolnego, w tym również w okresie ferii w warsztatach szkolnych, 

pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, 

placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u 

pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zgodnie z 

wymogami programowymi. 

4. Praktyczna nauka zawodu: 

1) Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 

16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 

godzin. 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 

przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu w 

wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym  

planie nauczania. przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej 

nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców albo w tych 
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indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie przedłużony dobowy wymiar 

czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

3) Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z 

tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w 

porze nocnej. 

5. Praktyczna nauka zawodu: 

1) Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona 

indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie 

powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i 

uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także 

warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu. 

2) Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor 

szkoły lub pracodawca,  w porozumieniu z podmiotem przyjmującym 

odpowiednio uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu. 

6. Praktyczna nauka zawodu: 

1) Umowę o praktyczna naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną 

dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów 

na praktyczna naukę zawodu. 

2) Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu 

praktycznej nauki zawodu. 

7. Szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu oraz współpracuje z 

podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczna naukę zawodu. 

 

§ 30. 

1. Podział na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) na zajęciach z języków obcych, zajęciach praktycznych, informatyki, 

technologii informacyjnej, techniki biurowej, z przedmiotów 

ogólnozawodowych w liceum profilowanym, na których przy realizacji 

programu niezbędny jest komputer – w oddziałach, a w przypadku zajęć z 

języków obcych oraz w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 

24 uczniów, 

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania  wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach 

liczących więcej niż 30 uczniów, 

3) na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów zawodowych, dla których z treści 

programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w 

oddziałach  liczących więcej niż 30 uczniów, 

4) z przysposobienia obronnego w klasach liczących powyżej 30 uczniów 

podczas ćwiczeń, a w klasach poniżej 30 uczniów za zgodą organu 

prowadzącego. 
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2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie 

więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1.1, podziału na grupy 

można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Dopuszcza się tworzenie grup 

międzyoddziałowych, a w wyjątkowych przypadkach grup międzyklasowych. 

4. Na zajęciach z religii, grupa liczy nie mniej niż 7 osób. 

5. Na zajęciach praktycznych, grupa liczy od 7 osób do 14 osób. 

 

§ 31. 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. praktyczna nauka zawodu, nauczanie języków 

obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów lub wakacyjnych obozów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych. 

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 

uczniów, a na zajęciach zespołów muzycznych niższa niż 4 uczniów. 

4. Na zajęciach obowiązkowych organizowanych w grupach międzyklasowych, 

międzyoddziałowych, liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów. 

5. 1) Do realizacji ćwiczeń praktycznych szkoła zapewnia pracownie zgodne z 

wymogami programowymi oraz z zapewnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Zasady szczegółowe określa regulamin pracowni. 

2) Do realizacji programu z przedmiotów zawodowych ekonomicznych i ogólno 

zawodowych w liceum profilowanym szkoła organizuje odpowiednie pracownie z 

zabezpieczeniem sprzętowym, zgodnie z wymogami programowymi z zachowaniem 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady szczegółowe określa 

regulamin pracowni. 

6. Uczeń deklaruje wybór profilu przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum 

profilowanego. 

7. W przypadku zmiany profilu w trakcie nauki, w miarę możliwości organizacyjnych 

szkoły, uczeń zobowiązany jest zdać egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów 

ogólnozawodowych na zasadach obowiązujących w naszej szkole, zawartych w 

niniejszym statucie 

 

§ 32. 

Szkoła może przyjmować słuchaczy kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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§ 33. 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

      3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów 

4. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną szkoły. 

Informacja o obowiązujących godzinach otwarcia biblioteki wywiesza się w miejscu 

dobrze widocznym biblioteki. 

 

§ 34. 

1. Organizacja biblioteki 

1) Biblioteka zlokalizowana jest na I piętrze budynku szkolnego. Pomieszczenia 

urządzone są funkcjonalnie, z odpowiednim zabezpieczeniem zbiorów. 

2) W skład zespołu bibliotecznego wchodzą dwa pomieszczenia: 

a) jedno do gromadzenia i opracowania zbiorów, 

b) drugie do korzystania ze zbiorów w czytelni lub wypożyczania poza 

bibliotekę. 

3) Biblioteka wyposażona jest w odpowiednie meble, sprzęt audiowizualny i 

komputer. Zbiory są skomputeryzowane. 

2. Funkcje biblioteki: 

1) współpracuje w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

2) stanowi centrum informacji wszystkich drukowanych i audiowizualnych 

materiałach znajdujących się w szkole, przydatnych do realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych, 

3) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele 

bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze 

zgromadzonych zbiorów. 

3. Zasady korzystania z biblioteki: 

1) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

rodzice i inne osoby wg niżej wymienionych zasad: 

a) uczniowie i nauczyciele mają założone karty biblioteczne i w razie 

potrzeby korzystają z wypożyczalni książek i czasopism, 

b) inni pracownicy szkoły oraz osoby spoza szkoły również mogą 

korzystać z biblioteki po uprzednim założeniu karty bibliotecznej na 

podstawie przedstawionego dowodu tożsamości, 
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c) książkę należy zdać przed upływem miesiąca od daty wypożyczenia i 

przed końcem zajęć dydaktycznych każdego roku szkolnego, 

d) nauczyciel opiekun klasopracowni Zespołu Szkół Rolniczych może 

wypożyczać książki na konto wyposażenia sali, za którą odpowiada; 

w takim przypadku nie obowiązują w/w terminy zwrotu książek 

4. W ramach biblioteki funkcjonuje multimedialne centrum informacji. 

5. Zadania  nauczyciela bibliotekarza: 

1) w ramach pracy pedagogicznej bibliotekarz obowiązany jest do: 

a) udostępniania zbiorów, 

b) udzielania informacji, 

c) prowadzenia lekcji bibliotecznych, 

d) analizy czytelnictwa uczniów wspólnie z wychowawcami, 

e) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania książki i 

czytelnictwa, 

2) w ramach pracy organizacyjno – technicznej bibliotekarz obowiązany jest do: 

a) gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

b) selekcji zbiorów (materiały zbędne i zniszczone, 

c) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek i teczek 

tematycznych). 

3) Do pozostałych obowiązków bibliotekarza należy 

a) współpraca z wychowawcami  i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów oraz opiekunami organizacji i kół zainteresowań, 

b) sporządzanie planów pracy, harmonogramów lekcji bibliotecznych 

oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy, 

c) prowadzenie dziennej, miesięcznej i rocznej statystyki, dziennika 

pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, akcesji 

prasy i ewidencji wypożyczeń. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który wyznacza wśród 

bibliotekarzy funkcje koordynatora, zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć biblioteki, 

hospituje i ocenia pracę pracowników biblioteki. 

 

§ 35. 

Internat 

1. Przy Zespole Szkół Rolniczych funkcjonuje internat, który prowadzi działalność w 

okresach trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Prawa i obowiązki wychowanka określa regulamin internatu. 

3. Odpłatność ustala dyrektor szkoły po konsultacji z radą internatu, rada pedagogiczną i 

radą rodziców. 
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4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 35 do 40 osób. 

5. Zajęcia wychowawcze z jedna grupą wychowanków wynoszą 49 godzin zegarowych. 

6. W internacie organizuje się opiekę nocną. 

7. Opiekę wychowawczą nad uczniami mieszkającymi na stancjach pełnią wychowawcy 

klas. 

 

 

§ 36. 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 

liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły 

zawodowej i szkoły policealnej, Zespół Szkół organizuje stołówkę w internacie 

Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce w internacie ustala jednostka 

prowadząca szkołę na wniosek dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział V 

 

§ 37. 

Pracownicy szkoły 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno – 

administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 oraz 

powoływania na stanowiska kierownicze określają odrębne przepisy. 

3. Liczba godzin pracy każdego pracownika wynosi 40 godzin tygodniowo, w tym zajęć 

dydaktycznych: 

a) nauczyciela - 18 godz., 

b) pedagoga - 26 godz., 

c) bibliotekarza – 30 godz., 

d) wychowawcy internatu – 30 godz.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zadań statutowych, a w szczególności: 

1) dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez: 

- natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów zagrażające ich bezpieczeństwu, 

- zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, 

zawiadomienie pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób 

postronnych, 
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- niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia uczniów. 

2) organizuje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

3) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, prawidłowo je 

użytkuje, przechowuje i konserwuje,  

4) dąży do rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

5) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznania potrzeb uczniów, 

6) bezstronnie i obiektywnie ocenia postępy uczniów w nauce, sprawiedliwie traktuje 

wszystkich uczniów, 

7) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, 

8) przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie szkoły, 

9) pisemnie opracowuje na rok szkolny rozkłady materiału z przydzielonych mu 

przedmiotów z uwzględnieniem wiadomości i umiejętności na każdy poziom 

osiągnięć (wymagań edukacyjnych) w terminie do 10 września każdego roku 

szkolnego, uwzględniając zasady WSO, 

10) do 15 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach: edukacyjnych – wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania poprzez podyktowanie ich do 

zeszytu szkolnego. Rodzice i uczeń  potwierdzają własnoręcznym podpisem 

przyjęcie ich do wiadomości, 

11) przedstawia do wglądu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

sprawdzone i ocenione prace kontrolne na zasadach ustalonych przez siebie, 

12) uzasadnia na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wystawioną 

ocenę, 

13) dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, wypełniając tzw. kartę ucznia, 

14) wychowawca klasy do 30 września każdego roku szkolnego informuje rodziców, a 

do 15 września  każdego roku szkolnego ucznia o zasadach oceniania zachowania, 

15) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania  

edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, 

16) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

17) wybiera program nauczania oraz podręczniki spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

Wybrany program nauczania oraz podręcznik powinien być przystosowany 

dydaktycznie i językowo do możliwości ucznia, posiadać wysoką jakość 

wykonania, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 
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5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 38. 

1. Prawa nauczycieli przedstawiają się następująco: 

1) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) w przypadku wprowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub 

innych zajęć pozalekcyjnych, decyduje o wyborze treści programowych, 

3) decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów 

zgodnie z kryteriami zawartymi w WSO, 

4) współdecyduje o ocenie zachowania swoich uczniów, 

5) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla sowich 

uczniów, 

6) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły. 

 

§ 39. 

1. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych 

zajęć edukacyjnych, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych. 

 

§ 40. 

1. Nauczyciel szkoły odpowiada cywilnie lub karnie przed władzami szkoły za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

2) nie przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego lub wypadku pożaru, 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego 

przydzielonego mu przez dyrektora, a wynikłego z nieporządku, barku nadzoru 

i zabezpieczenia. 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu art. Kodeksu pracy 

wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy. 

3. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej 

za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w       

art. 6 karty nauczyciela z 1982 r. 
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§ 41. 

1. W szkole funkcjonuje zespół przedmiotów zawodowych. 

2. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe: 

a) zespól przedmiotów humanistycznych, w skład którego wchodzą 

nauczyciele uczący języka polskiego, historii, wiedzy o 

społeczeństwie, wiedzy o kulturze i religii, 

b) zespół języków obcych, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący 

języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, 

c) zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, w skład 

którego wchodzą nauczyciele uczący matematyki, biologii, chemii, 

fizyki, geografii i informatyki, 

d) zespół nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia 

obronnego. 

 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, 

2) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a 

także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

5. W szkole funkcjonuje zespół wychowawczy. 

1) W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 

a) dyrektor szkoły 

b) wicedyrektor ds. pedagogicznych 

c) wychowawcy klas 

d) wychowawcy internatu 

2) W posiedzeniu zespołu wychowawczego może uczestniczyć uczeń, jego 

rodzice (opiekunowie) i inne zainteresowane osoby. 

3) Posiedzenia zespołu wychowawczego odbywają się w zależności od potrzeb. 

6. Cele i zadania zespołu wychowawczego są następujące: 

1)poszerzanie oddziaływań wychowawczych szkoły wobec uczniów mających 

różnorodne problemy lub stwarzających zagrożenie dla rówieśników w 

środowisku szkolnym; 

2)rozpatrywanie wykroczeń uczniów przeciw regulaminowi szkolnemu i ogólnie 

przyjętym zasadom życia społecznego, 
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3)propagowanie działań zmierzających do poprawy zachowania uczniów 

podnoszenia frekwencji i wyników nauczania klas. 

 

 

§ 42. 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące 

zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z 

nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno 

uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i 

niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich 

dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

d) udzielania pełnej informacji o frekwencji oraz wynikach dydaktyczno 

– wychowawczych za pośrednictwem karty ucznia, 

5) współpracuje z różnymi specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc w 

rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy 

na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Ponadto wychowawca powinien: 
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1) w szkole zawodowej współdziałać z zakładami pracy, w których uczniowie 

odbywają szkolenie praktyczne w celu poznania zachowań, zaangażowań i 

zainteresowań wychowanków. 

2) w szkole ogólnokształcącej organizować poradnictwo o możliwościach dalszej 

nauki, dopingować do udziału w olimpiadach, konkursach i turniejach, 

mobilizować uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce, 

3) pomagać wychowankom w zakresie właściwego organizowania i 

wykorzystywania czasu wolnego, 

4) wywierać wpływ na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, badać 

przyczyny niewłaściwych zachowań i podejmować środki zaradcze, 

5) kształtować aktywny stosunek do kultury oraz wyrabiać u uczniów wrażliwość 

na estetykę i piękno, 

6) wspierać aktywność społeczną wdrażać uczniów do punktualności i porządku, 

7) w działaniach wychowawczych utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami 

(minimum raz na kwartał), 

8) wykonywać czynności administracyjne związane z pełnieniem zadań 

wychowawcy. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony biblioteki szkolnej i pozaszkolnej, organu prowadzącego 

szkołę, kuratorium oświaty, nauczycieli doradców Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego, pomocy pedagogów z poradni pedagogiczno – psychologicznej, 

inspektorów policji, dyrekcji szkoły oraz nauczycieli pracujących w zespole szkół. 

 

§ 43. 

Pedagog 

1. Pedagog jest nauczycielem, któremu dyrektor powierzył zadania specjalne. 

2. Pedagog wykonuje następujące zadania: 

1) jest koordynatorem działań w zakresie funkcji opiekuńczej szkoły, 

2) monitoruje wypełnianie obowiązku szkolnego w rejonie szkoły, 

3) rozpoznaje warunki życia i nauki oraz sposób spędzania czasu wolnego 

uczniów napotykających na trudności w realizacji procesu dydaktyczno – 

wychowawczego, 

4) organizuje i rywalizuje profilaktykę wychowawcza w przypadkach zagrożeń 

wychowawczych, współpracując ze wszystkimi podmiotami szkoły oraz 

organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi, 

5) otacza szczególną opieką uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

demoralizacją, 

6) ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w zakresie 

organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

7) udziela indywidualnej pomocy pedagogiczno – psychologicznej uczniom w: 

a) eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, 
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b) rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

rówieśniczych i środowiskowych, 

8) organizuje orientacje zawodową i dotyczącą kształcenia ponadgimnazjalnego i 

policealnego, 

9) organizuje różne formy pomocy materialnej uczniom pozostającym w 

trudnych sytuacjach rodzinnych, 

10) opiekuje się młodzieżą pozostającą w rodzinach zastępczych. 

 

§ 44. 

1. W Zespole Szkół Rolniczych tworzy się stanowiska: 

1) wicedyrektora do spraw pedagogicznych, 

2) kierownika szkolenia praktycznego, 

3) kierownika internatu, 

4) kierownika gospodarstwa pomocniczego. 

W/w stanowiska tworzone są w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność osób na stanowiskach kierowniczych 

wynikają z automatycznej regulacji zawartej w niniejszym statucie oraz 

szczegółowego zakresu czynności ustalonego przez dyrektora zespołu szkół. 

3. Zasady tworzenia stanowisk kierowniczych są określone w odrębnych przepisach. 

4. Obowiązki i uprawnienia osób na stanowiskach kierowniczych zawarte są w 

regulaminie szkoły. 

 

§ 45. 

1. W celu właściwej i efektywnej realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego w 

zespole szkół pracują pracownicy administracji, obsługi oraz funkcjonuje szkolna 

służba zdrowia. 

2. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani na stanowiskach niezbędnych do       

zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szkoły i internatu 

3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresami 

obowiązków oraz są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora szkoły zgodnie z 

przepisami Kodeksu pracy  

4. W szkole działa pielęgniarka szkolna, której głównym zadaniem jest doraźna pomoc 

medyczna i promocja zdrowia. 

5. Wszyscy pracownicy Zespołu uczestniczą w procesie wychowawczym, w związku z 

tym mają obowiązek: 

a) swoja postawą, zachowaniem, dbałością o sprzęt i wyposażenie szkoły dawać 

przykład młodzieży, 

b) traktować podmiotowo uczniów, służyć im pomocą  rada, zwracać uwagę na 

niewłaściwe zachowanie, 

c) przestrzegać przepisów bhp, 
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d) przestrzegać bezwzględnie obowiązujących w szkole zakazów w zakresie 

nałogów. 

 

Rozdział VI 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. W.S. Reymonta w Czartajewie 

 

§ 46. 

Do poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w 

Czartajewie przyjmowani są uczniowie po ukończeniu gimnazjum. 

§ 47 

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum profilowanego i klasy pierwszej 

szkoły zawodowej (technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) decydują następujące 

kryteria uwzględniające: 

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, 

2) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza: 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b) udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu 

powiatowym, 

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 

wybranych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia, o których mowa 

w pkt. 2, 

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w 

odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych w przypadku o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

2. Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do 

wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1 oraz warunki, o których mowa w ust. 2. 

Termin ten nie dotyczy szkół nowotworzonych. 

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 

1 pkt. 4, jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka 

polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, o 

których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2. 

4. Przepisu ust. 1 pkt. 4 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych 

przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt. 4. 

5. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, składając dokumenty do wybranej szkoły 

posługuje się świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o 
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szczegółowych wynikach egzaminu wymienionego w ust. 1 pkt. 4 lub kopiami tego 

świadectwa, zaświadczenia poświadczonego na każdej stronie przez dyrektora 

gimnazjum, które kandydat ukończył. 

6. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmuje się na 

podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia. 

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu, przyjmowani są do wybranego liceum profilowanego lub szkoły 

zawodowej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej i średniej 

zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych 

przepisów. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (na podstawie stosownych 

dokumentów), 

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki (na podstawie stosownych 

dokumentów), 

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

 

§ 48. 

1. Celem przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na pierwszy semestr) dyrektor 

powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznaczając jej 

przewodniczącego i określając zadania członkom komisji. 

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli 

liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa 

liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

3. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji 

rekrutacyjno – kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji  do klas 

pierwszych (na semestr pierwszy). W innych sytuacjach decyduje o przyjęciu uczniów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Dyrektor szkoły ponadto: 

1) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania podań, 

warunków przyjęć dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych; 
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2) przedkłada kuratorowi oświaty oraz organowi prowadzącemu szkołę 

informacje o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej. 

 

§ 49. 

Wybór zajęć edukacyjnych i sposób punktowania osiągnięć kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych: 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 

    1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum                     - 100 pkt. 

    2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych    -  60 pkt. 

        - ocena celująca                       - 15 pkt. 

        - ocena bardzo dobra               - 13 pkt. 

        - ocena dobra                           - 10 pkt. 

        - ocena dostateczna                 -   6 pkt. 

    3. za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum       - 40 pkt. 

               a)    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem      - 10 pkt. 

               b)   ocena wzorowa zachowania - 4 pkt. 

c) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu   

               wojewódzkim z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki,   

               fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, języka angielskiego, języka 

               niemieckiego, języka rosyjskiego, języka białoruskiego, języka francuskiego, 

               informatyki    - 14 pkt. 

d) osiągnięcia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie – 

tylko                osiągnięcia ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 7 pkt.) na 

szczeblu: 

            - powiatowym                       4 pkt. 

            - wojewódzkim                     5 pkt. 

            - ponadwojewódzkim           6 pkt. 

            - ogólnopolskim                   7 pkt. 

    e)   uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie trzech pierwszych miejsc w innych konkursach           

nie wymienionych wyżej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 5 pkt. 

      4.   Kandydat do szkoły może wybrać trzy zajęcia edukacyjne oprócz języka  polskiego z 

następujących: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy  

obowiązkowy, informatyka,  do przeliczania na punkty. 

5. Wybrane zajęcia edukacyjne kandydat do szkoły wskazuje w podaniu. Wskazane 

zajęcia potwierdza, ewentualnie może zmienić najpóźniej w czasie składania kopii 

świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 
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§ 50. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1. właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, 

3. swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych i właściwie zorganizowanego 

procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej, 

5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i 

wychowania, 

6. uzyskania pomocy w razie trudności w nauce, 

7. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, 

8. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, 

9. odwołania się od oceny z zachowania na zasadach określonych w 

szczegółowych kryteriach oceny z zachowania, 

10. wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach przysługujących uczniom w 

razie ich naruszania, 

11. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań – także światopoglądowych i 

religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

12. rozwijania swych zainteresowań i zdolności, 

13. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

rozrywkowych na terenie szkoły, 

14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i 

księgozbioru biblioteki, 

15. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw 

świątecznych i ferii, 

16. korzystania z opieki zdrowotnej , poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz 

psychologicznej, 

17. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

18. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz możliwość 

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole. 

 

§ 51. 
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1. W przypadku naruszenia praw ucznia może on lub jego rodzice (opiekunowie) 

zwracać się ze skargą w kolejności do : wychowawcy, dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 52. 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych: 

- wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę oraz rzetelnie pracować 

nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności 

- systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać 

na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest 

do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia 

- systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace domowe 

polecone przez nauczycieli do wykonania w domu 

- w czasie zajęć lekcyjnych powinien zachować należytą uwagę, nie 

rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego 

upoważniony przez nauczyciela 

2) przestrzegać zasad współżycia społecznego poprzez: 

- okazanie szacunku nauczycielowi i innym pracownikom szkoły oraz 

kolegom 

- przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgaryzmu ( w postaci 

słów, zwrotów i gestów) 

- szanowanie podglądów i przekonań innych 

- szanowanie godności i wolności drugiego człowieka ( kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły) 

- branie udziału w uroczystościach , imprezach kulturalnych oraz 

sportowych organizowanych w szkole i na terenie województwa 

- zachowanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy 

życiu 

  3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa  

1) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów 

poprzez: 

- niepalenie tytoniu i nie picie alkoholu 

- nieużywanie narkotyków ani innych środków odurzających 

- unikanie wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby 

4) dbać o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą poprzez zachowanie 

czystego i schludnego wyglądu 

5) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych u wychowawcy. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na 

zajęcia ( nie dłużej niż siedem dni od  ustania przyczyny absencji). 
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Usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonuje rodzic prawny opiekun w 

formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na 

zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców lub 

prawnych opiekunów. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia 

na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie.  

6) podporządkowanie się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego oraz zapisów 

statutowych 

7) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć edukacyjnych ( aparaty powinny być wyłączone i schowane). 

Szkoła i nauczyciele nie odpowiadają za sprzęt elektroniczny i inne 

wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły) 

8) noszenie stroju galowego podczas uroczystości państwowych, szkolnych 

oraz egzaminu maturalnego i praktycznej nauki zawodu 

9) zmieniać obuwie po wejściu do budynku szkoły, internatu i pozostawić je w 

szatni lub w szafce wraz z wierzchnim okryciem 

10) pełnić dyżur na terenie szkoły i internatu wg grafiku dyżurów klas 

11) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, szanowanie sprzętu i 

urządzeń szkoły, dbanie o czystość obiektu. 

 2. Za szkody wyrządzone na mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub 

opiekunowie   ucznia. 

               

 

§ 53. 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać 

zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 54. 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności 

szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

4. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce, 

2) znaczną progresję wyników nauki, 

3) aktywny udział w pracach organów szkoły, 

4) wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzyszkolnym, 
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5) inne. 

5. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców, 

4) dyplom uznania od dyrektora, 

5) nagroda rzeczowa wychowawcy lub dyrektora. 

6. Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. 

odnotowuje się na świadectwach szkolnych. Za szczególne osiągnięcia w 

nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 55. 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie 

obowiązkom w nim ustalonym, uczeń może zostać ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy 

2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych funkcji w klasie 

3) upomnieniem lub naganą dyrektora 

4) pozbawieniem funkcji pełnionych na forum zespołu szkół 

5) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich 

lub określonych zajęciach prozdrowotnych w systemie 

pozalekcyjnym oraz w wycieczkach z wyjątkiem wycieczek jako 

elementu zajęć edukacyjnych 

6) obniżeniem oceny zachowania, do najniższej włącznie 

7) skreśleniem z listy uczniów. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary 

nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

ucznia. 

3. Od kary nałożonej  przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. 

Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o 

nałożeniu kary. Pełnoletni uczeń może wnieść odwołanie najpóźniej w ciągu 7 

dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

4. Od kar nakładanych przez dyrektora z wyłączeniem kary skreślenia z listy 

uczniów, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach 

określonych w przepisie ust. 3 § 55. 

O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych karach wychowawca klasy 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

§ 56. 

1. Tryb odwołania się ucznia od kary: 
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1) Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może 

być w drodze decyzji skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

2) Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszanie 

przez ucznia szkolnych obowiązków: 

1) udowodnione przez szkołę lub uprawniony organ popełnione 

wykroczenie (przestępstwo) (m.in. kradzieże, bójka, naruszanie 

porządku publicznego, niszczenie mienia), 

2) wulgarne zachowanie się w stosunku do nauczycieli, pracowników i 

innych uczniów, 

3) przebywanie w szkole w stanie nietrzeźwym, pod wpływem 

narkotyków lub innych środków odurzających oraz zakłócanie 

spokoju i porządku, 

4) poinformowanie przez pracodawcę o rozwiązaniu umowy o pracę z 

młodocianym uczniem zasadniczej szkoły zawodowej – oddział 

wielozawodowy. 

3) Można odstąpić od skreślenia z listy uczniów, za poręczeniem właściwego 

zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela (wychowawcę) lub 

samorząd uczniowski. 

4) W przypadku decyzji skreślenia z listy uczniów, przysługuje stronom  prawo 

odwołania do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem 

dyrektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Rozdział VII 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych oraz ocenianie zachowania uczniów 

 

§ 57. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 

§ 58. 
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1. 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. 

1a. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej 

szkole; 

4) przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17 ust. 7 – 14 

rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r; 

5) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3 

rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

3. Ocena powinna: 

1) umożliwiać ustalenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności ucznia, 

2) służyć wyrównywaniu braków i zaniedbań edukacyjnych, 

3) mobilizować,  nie zniechęcać ucznia do pracy, 

4) być dla nauczyciela miernikiem efektów jego pracy. 

4. W Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie każdy rok szkolny składa się z dwóch 

semestrów zakończonych radą klasyfikacyjną, przy czym semestr I kończy się 

bezpośrednio przed feriami zimowymi, a semestr II bezpośrednio przed zakończeniem 

roku szkolnego. 

5. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne jak i klasyfikacyjne końcoworoczne 

ustala się w Zespole Szkół Rolniczych według następującej skali; 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 
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3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

6. Rozszerza się skalę ocen bieżących przez wprowadzenie znaków graficznych (+),(-). 

7. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące (cząstkowe), 

2) klasyfikacyjne śródroczne, 

3) klasyfikacyjne końcoworoczne. 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w § 58 ust. 8, pkt. 1 do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa  w § 4 ust. 1 pkt. 1, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o 

której mowa  w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ocenę w sposób określony w Statucie Szkoły. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane przez nauczycieli do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 
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§ 59. 

1. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę, 

ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i 

klasyfikacyjnej 

A. W zespole Szkól Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

przyjmujemy następujące kryteria ocen: 

1) Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: 

- został laureatem olimpiad przedmiotowych, 

- w pełni opanował materiał przewidziany programem (podstawy 

programowe), 

- jego wypowiedzi są wyczerpujące pod względem 

faktograficznym, 

- swobodnie operuje faktami, wyciąga właściwe wnioski, 

- porównuje wnioski i popiera wieloma przykładami, 

- jego wiedza jest z poziomów P i PP. 

2) Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: 

- jego wypowiedzi są wyczerpujące pod względem 

faktograficznym, 

- swobodnie operuje faktami, 

- dostrzega analogie oraz wyciąga właściwe wnioski, 

- porównuje wnioski i popiera przykładami, 

- jego wiedza jest z poziomów P i PP. 

3) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 

- samodzielnie przedstawia większość wymagań treści  z 

poziomu P i PP, 

- przedstawia treści poprawne pod względem języka przedmiotu 

ale nie wyczerpał zagadnienia w pełni, 

- dopuszczalne są nieliczne drugorzędne błędy. 

4) Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 

- zna ważniejsze fakty (posiada wiedzę podstawową) 

- potrafi zinterpretować przedstawione fakty, 

- odpowiedzi odbywają się przy niewielkich ukierunkowaniach 

nauczyciela, 

- w wypowiedzi zdarzają się nieliczne błędy rzeczowe i 

językowe. 
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5) Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

- posiada niezbędną wiedzę (zakres wiedzy z poziomu 

podstawowego), 

- posiadana wiedza jest niezbędna z punktu widzenia realizacji 

celów przedmiotu i konieczna do dalszego kształcenia, 

- podczas odpowiedzi popełnia błędy, zarówno w zakresie 

wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, 

- zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela 

odpowiedzi na postawione pytania. 

6) Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

- nie spełnia kryteriów określonych na ocenę dopuszczającą. 

B. Wymagania na stopnie szkolne, w tym przy pomiarze dydaktycznym: 

P. podstawowe – obejmują wiadomości i umiejętności potrzebne i użyteczne 

w życiu codziennym, stosunkowo łatwe i niezbędne do kontynuowania nauki 

na wyższym poziomie kształcenia. Są to wymagania na stopień dopuszczający 

(co najmniej 50%) lub dostateczny jeżeli zostały spełnione w 75%. 

PP. ponadpodstawowe – obejmują wiadomości i umiejętności złożone, mające 

zastosowanie w sytuacjach typowych lub problemowych, przydatne, ale nie 

niezbędne na wyższych poziomach kształcenia. Są to wymagania na stopień 

dobry, bardzo dobry i celujący. 

Stopień dobry (75%P + 50% PP), stopień bardzo dobry (75%P + 75% PP) i 

stopień celujący (> 75%P + > 75% PP). 

C. Inne formy prac pisemnych oceniane są wg następującego kryterium: 

0 – 30%   - niedostateczny 

31 – 50% - dopuszczający 

51 – 70% - dostateczny 

71 – 85% - dobry 

86 – 95% bardzo dobry 

96 – 100% - celujący                    

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. 1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii. 

2) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

4. 1) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
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specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 

71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wada słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową 

z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć 

części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

2) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjne wpisuje się „zwolniony”. 

5.  Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z 

realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

6.   W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego 

przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

 

§ 60. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

1. Formy i metody 

1) test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze szkoły 

podstawowej, 

2) odpowiedź ustna, 

3) dyskusja, 

4) zadanie domowe, 

5) wypowiedzenie, 

6) sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwanie dłużej niż 15 

min), 

7) praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej jedną 

godzinę lekcyjną), 

8) praca klasowa sumatywna (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 

jedną godzinę lekcyjną), 

9) test 

10) referat, 

11)  praca w grupach, 

12) praca samodzielna, 

13) praca pozalekcyjna, np., konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp. 

14) Testowanie sprawności fizycznej, 

15) Ćwiczenia praktyczne, 

16) Ćwiczenia laboratoryjne, 
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17) Pokazy, 

18) Prezentacje indywidualne i grupowe, 

19) Prace projektowe 

20) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych 

21) wytwory pracy własnej ucznia, 

22) obserwacja ucznia, 

23) rozmowa z uczniem, 

24) sprawdzian wykonania pracy domowej, 

25) aktywność na zajęciach. 

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

1) sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

a) obiektywizm, 

b) indywidualizm, 

c) konsekwencja, 

d) systematyczność, 

e) jawność. 

2) punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest test kompetencji ucznia 

przeprowadzony na początku roku szkolnego w klasie pierwszej. 

3) Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca 

klasowa), 

4) Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej, 

5) Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem 

kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych np. zasady punktacji, 

6) Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi, 

7) Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany, 

8) Prace kontrolne wymienione w punktach 6 i 7 nie mogą trwać dłużej niż 15 

min., 

9) Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni, 

10) Uczeń może być w semestrze dwa lub jeden raz (gdy jest jedna godzina 

tygodniowo) nie przygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac 

kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami, nauczyciel odnotowuje 

ten fakt w dzienniku, nie ma  to jednak wpływu na ocenę końcową, 

11) zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi 

pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej, 

12) Prawo do ulgi w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu, 

13) W klasach pierwszych na początku roku szkolnego stosujemy miesięczny 

„okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych), 
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14) Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną , końcoworoczną) 

należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych, 

15) Uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej, maja prawo do wyboru formy sprawdzania wiadomości z 

ostatniej lekcji – sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna. 

3. Częstotliwość sprawdzania 

1) jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać 

wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi), 

2) tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie trzy prace klasowe ( z 

zastrzeżeniem, że sumatywne prace z języka polskiego i matematyki nie mogą 

odbyć się w tym samym tygodniu), 

3) ocenę semestralna wystawiamy co najmniej z tylu ocen ile godzin w tygodniu 

realizowany jest przedmiot przy czym nie mniej niż z trzech ocen, 

4) na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów, 

5) na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe zaś jakościowo w 

miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w semestrze, 

6) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej 

itp. Termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje 

jednotygodniowe wyprzedzenie). 

4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów. 

1) po każdej pracy klasowej (j, polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów 

i poprawek; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu 

klasowego, 

2) uczniowie u których stwierdzono braki mogą je uzupełniać wykonując 

dodatkowe zadania domowe, 

3) uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej pisze ja w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, 

4) w przypadku nieobecności z powodu kursu doskonalenia zawodowego 

uczniowie zobowiązani są do uzupełnienia braków w ciągu dwóch tygodni, 

5) uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni, 

6) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna 

końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego według zasad określonych w statucie szkoły, 

7) uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą 

korzystać z indywidualnych konsultacji, 

8) samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym 

kłopoty w nauce. 

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów. 

1) szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w 

których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku 

szkolnym, 
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2) wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu 

uczniów, 

3) dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków (+), (-), 

4) przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu: 

a) nieobecność – (kreską) 

b) nieprzygotowanie  -( kropką) 

c) ucieczka – „uc” 

5) jeżeli nauczyciel dokonuje oceny ucznia stosując system punktowy za pomocą 

znaków (+), (-) obowiązuje następująca zasada: 

a) ++++ - stopień bardzo dobry (5), 

b) ---- - stopień niedostateczny (1), 

6) oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego 

zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, inne oceny 

kolorem czarnym (niebieskim), 

7) wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary i nagany wychowawca odnotowuje w 

dzienniku lekcyjnym, 

8) w arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie 

dyrektora, promocji z wyróżnieniem, 

9) w świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

 

§ 61. 

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne są przechowywane przez nauczyciela 

do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać 

je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów minimum 3 razy w roku 

szkolnym. 

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni 

nauczyciele  są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących 

ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku a wychowawca informuje 

rodziców. 

7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować 

ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych. 
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8. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu 

oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym. 

9. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, 

że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy 

zajdą w/w okoliczności). 

10. Po zakończeniu I semestru nauki i po zakończeniu roku szkolnego, zbiorcze dane 

klasyfikacji wywieszane są na tablicy ogłoszeń, mogą być podane na apelu, rodzicom 

– na wywiadówce. 

11. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz 

osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

12. W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z przewidywaną oceną roczną (semestralną) 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dniu 

poinformowania lub najpóźniej następnego dnia składa odwołanie do dyrektora 

szkoły. Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na 

wyższą ocenę w składzie:  

a) dyrektor (przedstawiciel kierownictwa szkoły) – przewodniczący 

b) nauczyciel przedmiotu 

c) nauczyciel takiego samego czy pokrewnego przedmiotu 

           Egzamin przeprowadza się najpóźniej na 3 dni przed radą klasyfikacyjną roczną 

           (semestralną). 

13. W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, w 

dniu poinformowania lub najpóźniej następnego dnia składa odwołanie do dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły kieruje odwołanie do rozpatrzenia przez zespół 

wychowawczy z udziałem samorządu klasowego. Zespół wychowawczy najpóźniej na 

3 dni przed radą klasyfikacyjną  roczną ustala oceny zachowania przez głosowanie. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu 

wychowawczego. 

 

§ 62. 

Klasyfikowanie 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch 

terminach: 

1) śródroczne – za I okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, 

2) końcoworoczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć 

edukacyjnych 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły oraz 

oceny zachowania. 
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3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen  klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali 

określonej w statucie szkoły. 

4. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

dodatkowe zajęcia edukacyjne (z wyjątkiem oddziałów integracyjnych). Roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) 

ani na ukończenie szkoły. 

5. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WSO, nie 

mogą być uchylone lub zmienione decyzja administracyjną. 

6. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę 

zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania  praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych 

lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 

praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

7. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

według skali określonej w Statucie Szkoły 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają 

wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

10. Klasyfikacja uczniów: 

1) 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. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
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3) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub 

tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

       5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 10,                  

pkt. 4B, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka,                  

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

       6) Uczniowi, o którym mowa w ust. 10,pkt. 4B, zdającemu egzamin klasyfikacyjny                  

nie ustala się oceny zachowania. 

    7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z                  

zastrzeżeniem ust. 10 pkt. 8. 

      8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii                  

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań                  

praktycznych.  

      9) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami                 

(prawnymi opiekunami). 

10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2,3 i 4A 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 10, pkt. 4B, 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 10 pkt. 4B 

oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 pkt. 10, a w 

przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o 

którym mowa w ust. 10, pkt. 4 B – skład komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 



 46 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

15) Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z 

zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 

śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

praktycznych. 

16) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”. 

11. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  jest ostateczna z 

zastrzeżeniem ust. 12, pkt. 2. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 12 i ust. 14. 

12. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

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 ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych 

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

A. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości umiejętności ucznia w 

formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

            3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2A ust. 12, uzgadnia się z uczniem i  

                 jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

            4. W skład komisji wchodzą: 

A. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, 



 47 

             5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 A lit. b może być zwolniony z udziału w                  

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych                  

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela                  

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela                  

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

             6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć                  

edukacyjnych nie może być niższa od ustalone wcześniej oceny. Ocena ustalona                   

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej)                  

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

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 14 pkt. 1. 

             7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

A. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

                        Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7 A ust. 12 dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

o którym mowa w pkt. 2A ust. 12 w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy pkt. 1 – 9 ust. 12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć                  

edukacyjnych, określanych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne                        

(semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 ust. 13, nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo 

wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6.Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów, które 

pozwalają do średniej ocen na świadectwie promocyjnym wliczyć roczne 

oceny z wymienionych zajęć. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię czy 

etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć, 

które pozwalają na świadectwie ukończenia szkoły wliczyć roczne oceny z 

wymienionych zajęć. 

 

 

 

§ 63. 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń,  który w wyniku  klasyfikacji rocznej (semestralnej)  uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z  informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć 

praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć edukacyjnych obowiązkowych, 

których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań 

praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 
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7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) skład komisji 

2) termin egzaminu poprawkowego 

3) pytania egzaminacyjne 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy). 

 

§ 64. 

1.   Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową ponadpodstawową,  

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego 

typu, z uwzględnieniem § 59 ust. 5 wso uzyskał oceny  klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 13, p. 5/§ 62 wso 

oraz  § 65 ust. 3a i  3b wso. 

2.  Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową z     

wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1,      

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co      

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

§ 65. 

Ocena zachowania 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po     

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

1a. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 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 o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

1b. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lu 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia i potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni psychologicznej. 
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2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z 

zastrzeżeniem ust. 3a i 3b. 

3a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

4.O śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania decyduje: 

1) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło; 

2) sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych oraz kulturalne zachowanie 

się w szkole i poza nią; 

3) stosunek do nauczycieli, pracowników, rodziców i kolegów; 

4) dbałość o piękno ojczystego języka, taktowność; 

5) dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych, nie uleganie nałogom; 

6) dbałość o higienę osobistą  i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w 

otoczeniu ucznia; 

7) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i 

niszczenia mienia szkolnego; 

8) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości, pomaganie słabszym, potrzebującym 

pomocy oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom brutalności; 

9) sumienność w nauce i wykonywaniu przyjętych lub przydzielonych zadań (np. 

dyżury), pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych 

trudności; 

10) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji; 

11) punktualność i regularność w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne – więcej niż trzy 

nieusprawiedliwione spóźnienia lub jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w 

szkole (7 godzin) wpływają negatywnie na ocenę z zachowania. W przypadku oceny 

wzorowej nieusprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne. 

12) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
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13) przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów 

pracowni przedmiotowych; 

14) przestrzeganie wewnątrzklasowych ustaleń. 

5.  Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska (np. 

udział w konkursach przedmiotowych, literackich, w realizacji programów, zawodach 

sportowych, w akcjach charytatywnych, aktywna praca w samorządzie szkolnym, radzie 

internatu, w samorządzie klasowych itp.) mają wpływ na podwyższenie oceny zachowania. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania wystawia się korzystając z 

następującej skali: 

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania 

zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów; 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w 

treści oceny. Zdarzy się pojedyncze spóźnienie i godzina nieusprawiedliwiona; 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści 

oceny bez zarzutu. Ocena ta traktowana jest jako wyjściowa; 

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom 

zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą w zasadzie 

rezultaty; 

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wielu istotnym wymaganiom 

zawartym w treści oceny, mimo stosowanych środków zaradczych, uchybienia 

powtarzają się ale po zastosowaniu kolejnych środków zaradczych widoczna jest 

poprawa zachowania, 

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia istotnym wymaganiom 

zawartym w treści oceny, wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, a zastosowane przez 

szkołę i ewentualnie dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutków. 

 

§66 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji 

b) termin posiedzenia komisji 

c) wynik głosowania 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

                            

§ 67. 

Szkolny system oceniania podlega ewaluacji według zasad określonych w regulaminie. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 68. 

1. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową okrągłą (małą i dużą) z godłem państwa i 

napisem w otoku:” Zespół Szkół Rolniczych im. W. S. Reymonta w Czartajewie” 

wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Zespół Szkół używa pieczęci podłużnej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących 

w skład zespołu: 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze 

tel. 085 6552870;tel/fax 6560004 

 

 3. Pieczęcie urzędowe okrągłe małe i duże dla poszczególnych szkół wchodzących w 

skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły, tj: 
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Zespół Szkół Rolniczych 

im. W.St. Reymonta w Czartajewie 

            Technikum 

 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

            Liceum Profilowane 

 

 

 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

            Liceum Ogólnokształcące 

 

 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

4. Pieczęcie podłużne dla poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu 

zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły, tj: 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W.St. Reymonta w Czartajewie 

            Technikum 

ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze 

tel./fax. 085/6552870, 6560004 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

            Liceum Profilowane 

ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze 
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tel./fax. 0-85 6552870,6560004 

 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

            Liceum Ogólnokształcące 

ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze 

tel./fax. 0-85 6552870,6560004 

 

 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze 

tel. / fax. 0-85 6552870; 6560004 

 

5. Tablice szkolne zawierają: 

nazwę zespołu i nazwy poszczególnych szkół odrębnie.  

 

6. Księgowość używa pieczęci podłużnej: 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 13017-300 Siemiatycze  

tel./fax.085 6552870; 6560004 

            NIP 544-12-94-594 REGON 000097258 

 

7. Internat używa stempla: 

            Internat 

      Zespołu Szkół Rolniczych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 A, 17-300 Siemiatycze 

tel. 085 6552870 

 

8. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. S. Reymonta w Czartajewie 

podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest w pieczęci. 
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§ 69. 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

   Na sztandarze widnieje napis: 

 

                    Zespół Szkół Rolniczych  

                                                               1955   2000 

              im. W. S. Reymonta w Czartajewie 

                      Na odwrocie: 

         Godło RP 

 i napis 

         RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

§ 70. 

1. Zespół Szkół Rolniczych im. W. S. Reymonta w Czartajewie prowadzi i przechowuje 

dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły jako zakładu budżetowego określają odrębne 

przepisy. 

3. Rada Rodziców jako organ społeczny szkoły celem wspierania działalności statutowej 

szkoły gromadzi fundusze. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin. 

 

 

§ 71. 

1.   Uzupełnieniem niniejszego statutu jest regulamin szkoły, internatu i gospodarstwa 

      pomocniczego. 

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym w art. 42 p. 1 

ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

 

     Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2007/08 w dniu 12 marca 2008 r.  

      Nr protokołu 11/2007/2008 
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Aneks Nr 1/2009 z dnia 30.11.2009 r. 

do Statutu Zespołu Szkół Rolniczych                                                                                   

im. W. St. Reymonta w Czartajewie  

                                                                             

 

1. Dotychczasowy § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

          Podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw programów nauczania   

i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku   

szkolnego przez: 

- 3 lata szkolne w Liceum Profilowanym, Liceum Ogólnokształcącym 

- 4 lata szkolne w Technikum 

- 2 lata szkolne w Zasadniczej Szkole Zawodowej (oddział wielozawodowy) cykl   

  2-letni. 

 

2. W § 19 dodaje się ust. 3 – 5 w następującym brzmieniu: 

3. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo w zakresie wyboru 

kierunku dalszego kształcenia, a także współdziała z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa ma na celu: 

1) gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych oraz innych 

            jednostkach szkolących, 

2) gromadzenie informacji o zawodach, 

3) gromadzenie informacji o rynku pracy, 

4) szkolenia o metodach poszukiwania pracy, 

5) pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych, 

6) prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, aktywnego 

            poszukiwania pracy, technik negocjacji, sposobów motywowania do pracy,  

            asertywności, 

7) kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku 

            pracy, 

5. Realizacja celów wymienionych w ustępie 4 odbywa się poprzez: 

1) funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery. 

2) organizację spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, studentami, 

            przedstawicielami urzędu pracy i zakładów pracy, 

3) współpracę z Regionalnym Centrum Doradztwa Zawodowego  

                  w Białymstoku, 

4) realizację tematyki związanej z orientacją zawodową na godzinach do  

            dyspozycji wychowawcy klasy i lekcjach innych przedmiotów, 

5) wizualną promocję, 

6) indywidualne poradnictwo zawodowe. 


