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Stan na 16 października  2013r. 

S T A T U T 

SZKOŁY POLICEALNEJ  

IM . PROF. ZBIGNIEWA RELIGI  

WW  OOLL SSZZTTYYNNII EE  
 

 

 

Rozdział I 

 
Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi zwana dalej „Szkołą” z siedzibą w Olsztynie                 

ul. Mariańska 3A jest  jednostką budżetową Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd  Województwa  Warmińsko Mazurskiego.  

3. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty.  

4. Szkoła swoim działaniem obejmuje obszar Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

§ 2 

 

Szkoła działa na podstawie :  

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póz. zm.) 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z póz. zm.)  

3. Ustawy  z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z póz. zm.) 

4. Uchwał i zarządzeń  organu prowadzącego.  

5. Niniejszego Statutu.  

6. Innych aktów prawnych dotyczących szkół publicznych. 

§ 3 
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1. Szkoła kształci w zawodach: 

1) Technik masażysta    - cykl kształcenia  - 2 lata  

2) Ratownik medyczny    - cykl kształcenia - 2 lata   

3) Technik  elektroradiolog   - cykl  kształcenia - 2,5 roku  

4) Terapeuta zajęciowy    - cykl kształcenia     - 2 lata  

5) Opiekunka dziecięca    - cykl kształcenia     - 2 lata 

6) Higienistka stomatologiczna   - cykl kształcenia - 2 lata  

7) Opiekun w domu pomocy społecznej  - cykl kształcenia - 2 lata  

8) Opiekunka środowiskowa   - cykl kształcenia - 1 rok  

9) Asystent osoby niepełnosprawnej  - cykl kształcenia         - 1 rok  

10) Technik usług kosmetycznych   - cykl kształcenia      - 2 lata 

11) Technik farmaceutyczny   - cykl kształcenia   - 2 lata 

12) Opiekun medyczny                            - cykl kształcenia          - 1 rok 

13) Asystentka stomatologiczna                     - cykl kształcenia        - 1 rok 

14) Technik sterylizacji medycznej   - cykl kształcenia - 1 rok 

15) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - cykl kształcenia - 1,5 roku 

16) Protetyk słuchu     - cykl kształcenia - 2 lata 

17) i inne 

 

2. W porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady                             

Zatrudnienia Szkoła może podejmować kształcenie w innych zawodach odpowiadając                   

zapotrzebowaniu rynku pracy i kształcenia ustawicznego.  

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 4 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów   obowiązującego prawa, w oparciu o przepisy 

ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także 

uwzględniając program profilaktyczno–wychowawczy szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:  

 

1) umożliwia zdobycie  wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do egzaminu 

zawodowego i  wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem  kształcenia Szkoły, 

2) umożliwia absolwentom Szkoły dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
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3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych 

w ustawie o systemie oświaty, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły, 

5) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych  uczniów,  

6) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej 

i religijnej, 

7) umożliwia rozwijanie  zainteresowań zawodem i indywidualny rozwój, 

8) udziela uczniom w miarę możliwości pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. 

 

§ 5 

 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny  

w szkołach publicznych,  a w szczególności:  

1) zabezpiecza warunki prawidłowego przebiegu zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych 

i pozalekcyjnych. 

2) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych 

nieobowiązkowych i pozalekcyjnych, a także podczas zajęć  organizowanych przez Szkołę poza 

jej terenem.  

 

Rozdział  III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 6 

Organami Szkoły są:  

1. Dyrektor Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna. 

3. Samorząd Uczniowski.  

 

§ 7 

(uchylony) 

§ 8 

 

Dyrektor Szkoły 

 

1.  Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. 

2.  Bezpośrednim przełożonym Dyrektora jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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3. Dyrektor  Szkoły  działając  zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie  i  jest    

odpowiedzialny w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,  

2) realizację zadań wynikających z zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu 

prowadzącego Szkołę,  

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządowej  i samodzielnej pracy uczniów, 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań zawodowych, 

5) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych  

i opiekuńczo- wychowawczych. 

4.  Dyrektor Szkoły:  

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki  harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

3) zwołuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej, 

4) Dyrektor może przekazać prowadzenie obrad Rady Pedagogicznej Wicedyrektorowi                      

d.s. Pedagogicznych, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje  

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

w organizacji zajęć praktycznych,  

7) może wprowadzić nowe kierunki kształcenia w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, 

8) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej  po zasięgnięciu  opinii Samorządu Uczniów,  

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

5.  Dyrektor Szkoły jest  przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

6.  Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących. 

7.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole  nauczycieli i  pracowników 

nie będących nauczycielami, decyduje w szczególności w sprawach:  

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,  

2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom  szkoły, 

3) występowania z wnioskiem w  sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień po zasięgnięciu  opinii  

Rady Pedagogicznej. 
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8.   Wcelu zabezpieczenia realizacji zadań Szkoły, Dyrektor może  wydawać odpowiednie  

zarządzenia. 

9.   W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły  zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel     

Szkoły pełniący funkcję kierowniczą. 

 

§ 9 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem Szkoły, w skład którego  wchodzą: Dyrektor  

jako Przewodniczący, nauczyciele zatrudnieni w Szkole w pełnym  i niepełnym wymiarze czasu 

pracy,  kierownik i wychowawcy  internatu, pracownicy biblioteki szkolnej. 

2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym również inne  

osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. (uchylony) 

4.  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego Statutu Szkoły lub jego zmian. 

5.  Rada Pedagogiczna  wykonuje zadania przewidziane w ustawie  z 7 września 1991r. o systemie 

     oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2672 z póz. zm.) dla Rady Szkoły, w przypadku braku tego        

     organu w Szkole.  

6.  (uchylony) 

7. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje  w sprawach związanych  

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną Szkoły.  

   8.   Do  kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej  należy:  

1) zatwierdzenie planu pracy Szkoły,  

                           2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

  3)   ustalenie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

5)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.  

9. Rada Pedagogiczna  opiniuje w szczególności:  

   1)  zmiany lub wprowadzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego, w których kształci   

        Szkoła,  

2)  organizację pracy Szkoły zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

3)  projekt planu finansowego Szkoły i sprawozdania z jego wykonania,  

4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych      wyróżnień, 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w  

 ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych i niepłatnych zajęć  dydaktycznych,       

wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Rada Pedagogiczna  wyraża swoją  opinię i stanowisko poprzez głosowanie.  
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11. Rada Pedagogiczna  może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.   

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie  uchwał,  o których  mowa w ust.5 niezgodnych                

z przepisami prawa. o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

14. (uchylony) 

15.  Szczegółowe zadania i tryb pracy rady pedagogicznej określa „Regulamin Rady 

Pedagogicznej” wprowadzony i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 10 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole  działa  Samorząd Uczniowski, zwany dalej „ Samorządem”, który jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu  Uczniowskiego  określa odrębnyregulamin, 

uchwalony przez zebranie ogólne uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym                     

i bezpośrednim. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Regulamin  

Samorządu  nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą                      

o systemie oświaty i Statutem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji  podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami,  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

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

4) wyrażenie opinii dotyczącej  organizacji  życia szkolnego,  

5) prawo organizowania działalności  kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z Dyrektorem,  

6) prawo  redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki szkolnej, 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  

8) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole,  



7 
 

9) zgłaszanie opinii i wniosków w sprawie zastosowania wobec uczniów środków wychowawczych 

i kar.  

 

5. Samorząd na wniosek Dyrektora wyraża opinię związaną z dokonywaną oceną pracy  nauczyciela. 

6.Samorząd może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek w celu wspierania działalności    

szkoły. 

§ 11 

 

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

1. Organy Szkoły  współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową  działalnością 

w sposób zapewniający każdemu z nich możliwości swobodnego  działania i podejmowania 

decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych  w Ustawie o systemie oświaty i Statucie 

Szkoły.  

2. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły  rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu 

zainteresowanych organów, zwołanym przez  Dyrektora Szkoły. W celu rozwiązania zaistniałych 

konfliktów Dyrektor może powołać komisję składającą się z przedstawicieli  zainteresowanych 

stron. 

3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu organy Szkoły mogą 

wystąpić z wnioskiem rozwiązanie konfliktu do organu  prowadzącego Szkołę lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem  kompetencji określonych w ustawie.  

4. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły zapewnia się poprzez:  

1)  zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń,  

2)  wspólne spotkania,  

3)  uczestniczenie Dyrektora Szkoły  w posiedzeniach Samorządu  Uczniowskiego,  a Samorządu  

     Uczniowskiego w posiedzeniach Rad Pedagogicznych rozpatrujących sprawy leżących  

     w kompetencji Samorządu, 

 4) (uchylony) 

 5) inne formy określone w Statucie Szkoły. 

 

§ 12 

 

Tworzenie stanowisk wicedyrektorów  oraz innych  stanowisk kierowniczych 

 

1. W szkole tworzone są stanowiska Wicedyrektora d.s. Pedagogicznych oraz inne stanowiska  

wicedyrektorów według zasady, że jedno stanowisko wicedyrektora  przypada  na co najmniej                

12 oddziałów.   
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2. Dyrektor Szkoły  za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska. 

3. Liczbę stanowisk o których mowa w ust. 1 i 2  zatwierdza  organ prowadzący Szkołę.  

4. Powołanie osób na stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze następuje 

na podstawie przepisów ministra właściwego ds. oświaty. 

 

Rozdział IV 

 

Organizacja Szkoły 

 

§ 13 

 

Terminy rozpoczęcia  i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich  określają odrębne przepisy w sprawie  organizacji roku szkolnego. 

 
§ 14 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planów nauczania 

oraz planu finansowego Szkoły, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz 

organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 

2. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się  w  szczególności: liczbę pracowników Szkoły, 

w tym pracowników zajmującychstanowiska kierownicze, ogólną  liczbę  godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół  zainteresowań              

i innych zajęć  pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

 
§  15 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły  jest oddział złożony z uczniów, którzy w rocznym 

cyklu kształcenia odbywają zajęcia edukacyjne zapewniające realizację podstaw programowych 

kształcenia w poszczególnych zawodach, określone w przedmiotowych i modułowych 

programach nauczania.  

2. Przeciętna liczba uczniów w nowo otwartym  oddziale winna  wynosić  do 35 osób w 

przypadkuutworzeniu oddziału realizującego kształcenie w oparciu o przedmiotowy program 

nauczania i do 15 osób przy utworzeniu oddziału realizującego kształcenie w oparciu o 

modułowy program nauczania lub oddziałów integracyjnych, w których liczba osób powinna 

wynosić od 15 do 20,           w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych..  

3. Liczbę oddziałów w danym roku szkolnym zatwierdza organ prowadzący. 
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4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,  

3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

4) praktyczna nauka zawodu, 

5) godziny do dyspozycji Dyrektora uwzględnione w ramowych planach nauczania. 

5.  Zajęcia edukacyjne realizowane są w salach lekcyjnych oraz specjalistycznych pracowniach 

przedmiotowych przeznaczonych dla poszczególnych kierunków kształcenia. 

 
§ 16 

 
 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 
 
 
 

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie ministra właściwego 

ds. oświaty. 

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez Szkołę. 

1. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach opieki zdrowotnej, oświaty i opieki 

społecznej zwanych dalej placówkami szkolenia praktycznego. 

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych 

i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania 

dla danego zawodu. 

4. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych nauki zawodu, nie może przekraczać 8 godzin. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin 

zajęć praktycznej nauki zawodu do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania. 

5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym z uwzględnieniem 

godzin nocnych. 

6. Praktyczna nauka zwodu uczniów jest prowadzona w grupach. 

Liczba uczniów w grupie powinna: 

1) umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu, 

2) uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, 

3) uwzględniać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) uwzględniać warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 

7. Umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu zawiera Dyrektor 

Szkoły na zasadach określonych w § 7 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
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8. Szkoła jako organizator i placówka szkolenia praktycznego,  w której realizowana jest praktyczna 

nauka zawodu przyjmuje na siebie obowiązki określone w § 8 rozporządzania w sprawie 

praktycznej nauki zawodu. 

9. Organ prowadzący Szkołę zapewnia środki finansowe umożliwiające uczniom odbycia 

praktycznej nauki zawodu w placówkach szkolenia praktycznego. 

10. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są pod kierunkiem nauczycieli szkoły, 

instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

11. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu w całości lub części na podstawie przedstawionych przez słuchacza zaświadczeń 

potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego lub pracę w zawodzie w którym się kształci              

w wymiarze równym okresowi trwania nauki zawodu. 

12. W kształceniu na  postawie modułowego programu nauczania, Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza 

z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wyłącznie w zakresie praktyk zawodowych.  

13. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „ zwolniony z całości 

praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

 
§ 17 

 
 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza  organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i bhp.  

2. Zajęcia  nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych  przez Szkołę środków 

finansowych.  

3. Liczba  uczestników kół  zainteresowań oraz innych zajęć  nadobowiązkowych finansowanych 

z budżetu Szkoły nie może być  mniejsza niż 15 uczniów. 

 
§ 18  

 
1. Podstawową formą pracy szkoły  są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze i konsultacje zbiorowe  

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45minut, z zastrzeżeniem ust.3  

3. Godzina lekcyjna praktycznej nauki zawodutrwa 55 minut.  

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej  

(nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny czas pracy  obliczony na podstawie planu 

nauczania. 
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§ 19 

 
Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa  np. zajęcia 

z praktycznej nauki zawodu, ćwiczenia laboratoryjne, informatyki, wychowania fizycznego, nauki 

języków obcych, oddziały  mogą  być podzielone na grupy zgodnie z zasadami  wynikającymi 

z ramowych  planów nauczania i środków finansowych posiadanych przez Szkołę. 

 

§ 20 
 
 

Niektóre zajęcia obowiązkowe jak np. praktyczna nauka zawodu, nauczanie języków obcych, 

elementów  informatyki, oraz zajęcia nadobowiązkowemogą być prowadzone w grupach  

międzyoddziałowych,  a także podczas wycieczek i obozów naukowych  etc.  

 
§ 21 

 
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych oraz zakładów kształcących  nauczycieli  na 

 praktyki pedagogiczne, na podstawie  pisemnego porozumienia zawartego przez Dyrektora 

Szkoły lub za jego  pisemną zgodą przez poszczególnych nauczycieli z przedstawicielem Szkoły   

wyższej lub zakładu  kształcenia  nauczycieli. 

 
§ 22 

 
1. Szkoła powinna zapewnić uczniom możliwości higienicznego  spożywania posiłków.  

2. Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce  Szkoły  wnoszą opłaty w wysokości ustalanej 

przez Dyrektora Szkoły.   

§ 23 
 

Biblioteka 
 

1. W Szkole prowadzona jest biblioteka szkolna z czytelnią, służąca do realizacji zadań   

dydaktyczno- wychowawczych, doskonalenia  warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania 

wiedzy  pedagogicznej  ze szczególnym  uwzględnieniem problematyki medycznej,  

opiekuńczej i terapeutycznej oraz dziedzin pokrewnych, a takżewiedzy o regionie.  

2. Z biblioteki  szkolnej mogą korzystać: uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy 

Szkoły, a także osoby współpracujące ze Szkołą. 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwi ć:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

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

3) korzystania ze środków multimedialnych. 
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4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwi ć dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich 

zakończeniu.  

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) gromadzenie zbiorów zgodnie potrzebami szkoły,  

2) ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

3) opracowanie biblioteczne  zbiorów,  

4) organizacja  i rozwijanie wśród młodzieży różnych form  czytelnictwa książeki czasopism 
fachowych,  

5) udostępnienie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem biblioteki, 

6) pomoc młodzieży w doborze literatury do prac z przygotowania  zawodowego,  

7) utrzymanie kontaktu z innymi bibliotekami szkolnymi i fachowymi w  celu pozyskania 
niezbędnych książek przydatnych młodzieży i  pracownikom szkoły,  

8) stała współpraca z gronem nauczycielskim w zakresie uzupełnianie i udostępnianiezbiorów 
biblioteki, 

9) współdziałanie przy dokonywaniu scontrum księgozbioru,  

10) prowadzenie statystyki okresowej,  

11) prowadzenie czytelni, obsługa kserokopiarki i urządzenia do  opracowania kopii. 

 
§ 24 

 
Internat  

 
1. Dla uczniów  uczących się poza miejscem  stałego zamieszkania Szkoła prowadzi Internat oraz 

 stołówkę szkolną. 

2. Internatem kieruje kierownik zatrudniony przez Dyrektora Szkoły. Do podstawowych 

obowiązków kierownika należy: troska o kształtowanie społecznie pożądanych postaw 

uczniówzamieszkałych w Internacie takich jak kultura osobista w kontaktach z rówieśnikami                                  

ipracownikami oraz  praworządność, troska o zapewnienie uczniom jak najlepszych  warunków do 

nauki i wypoczynku, systematyczna kontrola  i instruktaż zajęć  prowadzonych  przez 

wychowawców, nadzorowanie pracy pracowników administracyjno- gospodarczych Internatu oraz 

dbałość o bazę, wyposażenie, niezbędne remonty i naprawy. 

3. Kierownik Internatu  odpowiada za realizację budżetu, prawidłowe wykorzystanie przyznanych  

środków finansowych na działalność i w tym  zakresie  współdziała  z głównym księgowym 

Szkoły. 

4. W sprawach wykraczających poza zwykły zarząd  i kierowanie internatem, kierownik  uzgadnia 

decyzję z Dyrektorem Szkoły oraz opiniuje zatrudnienie,  zwolnienie wychowawców 

i pracowników Internatu.  

5. W sprawach  opiekuńczo- wychowawczych  kierownik współpracuje z Młodzieżową Radą 

Internatu.  
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6. Kierownik Internatu przygotowuje wspólnie  z Radą Pedagogiczną i Młodzieżową Radą Internatu 

plan profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy i w terminie do 20 czerwca każdego roku  

przestawia ten  plan do zatwierdzenia  Dyrektorowi  Szkoły.  

7. Zakwaterowanie w Internacie jest odpłatne w wysokości kosztów  utrzymania miejsca                                

z wyłączeniem kosztów płac, wysokość odpłatności za wyżywienie ustala Dyrektor Szkoły. 

8. Szczegółowe zasady działalności Internatu,  prawa i obowiązki mieszkańców określa regulamin 

opracowany przez Radę Internatu  i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły 
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Rozdział V 
 

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniów  
 

§ 25 

 

Cele oceniania 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem rozpoznawania przez nauczycieli poziomu 

i postępów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, 

wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

 

§ 26 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4. dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

6. kształtowanie postawy zawodowej, 

7. kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie. 

 
§ 27 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen 

klasyfikacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, 

2. bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie według poniższej skali i w formach określonych 

przez nauczyciela, 

 

3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i warunki ich poprawiania, 

5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych. 
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§ 28 

Ocenianie – skala ocen: 

 

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne semestralne wyraża się w stopniach  wg następującej skali: 

1) stopień celujący   - 6 

2) stopień bardzo dobry  - 5 

3) stopień dobry   - 4 

4) stopień dostateczny  - 3 

5) stopień dopuszczający  - 2 

6) stopień niedostateczny  - 1 

 

2. Skala ta może być poszerzona o znak  „+”  i  „ -” w odniesieniu do ocen 5,  4 , 3   z wyjątkiem 

oceny na koniec semestru. 

 

§ 29 

 

Ogólne zasady oceniania i klasyfikowania 

 
1. Zasady obowiązujące w szkolnym systemie oceniania wyznaczają zachowanie osób 

zaangażowanych w procesie oceniania i sprowadzają się do: 

1) Zasady jawności, 

2) Zasady systematyczności i terminowości, 

3) Zasady higieny pracy umysłowej , 

4) Zasady komunikowania o wynikach i dokumentowania informacji,  

5) Zasady podmiotowości i indywidualizacji,  

6) Zasady efektywności procesu nauczania, 

7) Zasady poprawiania ocen, 

2.    Zasady obowiązujące w  klasyfikowaniu uczniów, do których zalicza się: 

1) klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych po każdym semestrze 

wg przyjętej skali, 

2) w szkole policealnej uczeń jest promowany po każdym semestrze, a w kształceniu 

modułowym realizacja każdego modułu, potwierdzona jest uzyskaniem przez ucznia 

zaświadczenia określającego umiejętności zawodowe nabyte w wyniku jego realizacji, 

3) semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisanych do szkolnego 

planu nauczania nie ma wpływu na promocję na semestr programowo wyższy ani ukończenie 

szkoły,   



16 
 

4) w szkole policealnej zachowania nie ocenia się, 

5) przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są 

zobowiązani poinformować uczenia ustnie o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych w terminie 2 tygodni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

5a) w przypadku kształcenia modułowego ocena końcowa z danego modułu  jest oceną 

ustaloną przez zespół nauczycieli realizujących poszczególne jednostki modułowe wchodzące 

w skład danego modułu  z zastrzeżeniem, że warunkiem uzyskania oceny pozytywnej 

z danego modułu jest  uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich jednostek modułowych 

wchodzących w jego skład, 

5b) jeżeli w szkolnym planie nauczania dany moduł zaczyna się i kończy w różnych 

semestrach, to ocena semestralna z danego modułu w semestrze, w którym moduł się kończy, 

jest oceną ustaloną przez zespół nauczycieli realizujących poszczególne jednostki modułowe 

wchodzące w skład danego modułu, które zakończyły się w danym semestrze, 

z zastrzeżeniem, że warunkiem uzyskania pozytywnej oceny semestralnej z danego modułu, 

jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich jednostek modułowych, które zakończyły się 

w danym semestrze i wchodzą w skład tego modułu, 

6) ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego, 

7) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej semestralnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania, 

8) dla ucznia nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania 

i ustalenie ocen klasyfikacyjnych z zajęć praktycznych, 

9) uczeń, który w wyniku semestralnej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych albo 

dwóch obowiązkowychzajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy, 

10) uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowychzajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania, 

11) jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej uczeń  uzyskał oceny niedostateczne, może 1 raz 

powtórzyć semestr lub zostaje skreślony  z listy uczniów, 

12) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji zamiast oceny 

wpisuje się nieklasyfikowany, 

13) ocenę semestralną z zajęć praktycznych ustala kierownik szkolenia praktycznego, 

14)  uczeń/słuchacz szkoły może się ubiegać o przepisanie oceny z przedmiotów/ jednostek 

modułowych w ramach których realizowane są efekty wspólne dla zawodów, uzyskanej 
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w toku nauki w innej szkole policealnej lub na innym kierunku kształcenia wyłącznie 

w przypadku,gdy: 

a) uzyskana w toku nauki ocena jest pozytywna, 

b) realizowane efekty kształcenia są zgodne z zakresem treści programowych na kierunku,         

na którym obecnie kształci się uczeń lub słuchacz, 

15) decyzję o przepisaniu oceny z przedmiotu/jednostki modułowej podejmuje      nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po spełnieniu przesłanek przewidzianych  

w pkt. 14, lit. a i b., 

16) w przypadku przepisania uczniowi/słuchaczowi oceny z obowiązkowych zajęć   

edukacyjnych, zwalnia się go z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach. Zwolnienie  

jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w toku nauki w innej szkole policealnej lub na innym 

kierunku kształcenia. 

§ 30 

 
Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdziany 

 
1. Egzamin  klasyfikacyjny polega na: 

 
1) uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny, 

2) na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej                        

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

3) uczeń nie klasyfikowany składa podanie o egzamin klasyfikacyjny przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, na której dokonuje się semestralnej lub rocznej klasyfikacji uczniów. 

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, 

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza sięw formie pisemnej i ustneji /lub zadania praktycznego, 

6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia semestralnych lub rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem. 

7) (uchylony) 

8) (uchylony) 

9) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

- imiona i nazwiska nauczycieli 

- termin egzaminu klasyfikacyjnego 

- zadania egzaminacyjne 

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
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10)  Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  

       ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i zawiera: 

a) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

semestralna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem; patrz sprawdzian 

wiadomości i umiejętności, 

b) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem; patrz sprawdzian wiadomości i umiejętności. 

 

2. Egzamin poprawkowy 

1) uczeń składa pisemne podanie o egzamin poprawkowy na jeden tydzień przed zakończeniem zajęć 

edukacyjnych, 

2) w kształceniu modułowym uczeń może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

oceny niedostatecznej z dwóch jednostek modułowych. 

3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, a z informatyki  i wychowania 

fizycznego, powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych, 

4) egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych 

ma formę zadań praktycznych, 

5) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno–wychowawcze kończą się w styczniu – po 

zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

6) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie: 

Dyrektor lub kierownik szkolenia jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne jako egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne jako członek komisji, 

7) nauczyciel egzaminujący może być zwolniony na własną prośbę lub innych z  udziału w pracy 

komisji egzaminacyjnej; Dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

te same zajęcia edukacyjne, 

8) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję: 

do protokołu załącza się pisemne prace ucznia  i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia, 

9) uczeń, który z przyczyn losowych - usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

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

określonym przez Dyrektora Szkoły, 
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10) dodatkowy termin egzaminu poprawkowego 

a) - sesja jesienna – do końca marca 

b) - sesja wiosenna – do końca września 

11) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji. 

12) po egzaminie poprawkowym uczeń może zgłosić do Dyrektora pisemne zastrzeżenie do ustalonej 

oceny w terminie 5 dni od egzaminu poprawkowego. 

 

3. Sprawdzian  umiejętności  i wiadomości 

1) Uczeń może zgłosić zastrzeżenie do ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych jeżeli została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza 

do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zajęć została ustalona niegodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję 

w składzie: 

a) dyrektor lub kierownik – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same zajęcia, 

d) nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

3) Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem. 

4) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

5) Komisja sporządza protokół zatwierdzający: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania sprawdzającego, 

d) wynik sprawdzianu i ustalona ocenę, 

e) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

ucznia. 

7) Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
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4. Ocenianie klasyfikowanie i promowaniesłuchaczy w szkole dla dorosłych.  

 

1) Wobec słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy §26, §27, §28,   

§ 29 ust. 1-8, pkt. 1- 13, § 30 ust. 1, pkt. 1-10, ust. 2 pkt. 1-12, ust. 3, pkt. 1-8.  

2) Podstawą klasyfikowania w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie   nauczania.  

3) Do egzaminu semestralnegow szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej 

 dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

przewidziane    w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu 

przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał ocenę końcową z zajęć edukacyjnych/jednostek 

modułowych lub ocenę z pracy kontrolnej uznaną za pozytywną w ramach Wewnątrzszkolnego 

systemu     oceniania. 

4) Nauczycielerealizującyzajęcia edukacyjne/jednostki modułoweoceniają osiągnięcia   edukacyjne 

słuchacza na bieżąco wystawiając oceny cząstkowe. 

5) Słuchacz uzyskuje oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych/ jednostek modułowych  

za sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, aktywność  na zajęciach i prace domowe. 

6) Oceny cząstkowe z zajęć edukacyjnych/ jednostek modułowych są podstawą  

do wystawienia oceny końcowej. 

7) W przypadku kiedy ocena końcowa z zajęć edukacyjnych /jednostek modułowych nie jest oceną 

pozytywną, słuchacz jest obowiązany  wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela pracę 

kontrolną.  

8) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez 

słuchaczaz egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w  pełni 

zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. 

9) Ocenę semestralną z modułu wystawia Kierunkowy zespół nauczycieli, o którym mowa  

w §  35, ust. 1. 

10) Jeżeli w szkolnym planie nauczania dany moduł zaczyna się i kończy w różnych  semestrach, 

to po każdym semestrze, w którym moduł jest realizowany wyznacza się nową ocenę z tego 

modułu. 

11) Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza 

się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane  

w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego  

na konsultacjeoraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku 

kształceniana podstawie modułowego programu nauczaniaz 

prackontrolnych  przeprowadzonych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek 

modułowych, oceny uznane za pozytywne.  
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12) Egzaminy semestralne z zajęć edukacyjnych/modułów zdawane są w formie ustnej. 

13) Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralnyw formie pisemnej,  

z dwóch przedmiotów zawodowych/modułów podstawowych dla zawodu w którym się kształci.  

14) Egzamin semestralny, z modułów dotyczy wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek  

modułowych przynależnych do tego modułu.  

15) Wyboru przedmiotów zawodowych/modułów, dokonuje Rada Pedagogiczna. Informację w tej 

sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym  semestrze. 

16) Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionychnie przystąpił  do egzaminu 

semestralnego w wyznaczonym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. O terminie egzaminu, słuchacz zostaje poinformowany 

w sposób ustny przez opiekuna kierunku. 

17) Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później  

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

31 sierpnia. 

18) Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej 

tego egzaminu otrzymał ocenę  conajmniej bardzo dobrąoraz w ciągu semestru był aktywny na 

 zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach Wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania. 

19) Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 18 jest równoznaczne ze  zdaniem egzaminu  semestralnego 

i uzyskaniem z zajęć edukacyjnych/modułówoceny uzyskanej z części pisemnej egzaminu. 

20) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych/modułów uwzględnia się oceny 

końcowe uzyskane przez słuchacza oraz oceny z egzaminów semestralnych. 

21) Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w pkt. 2 - 8 i 11,  

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

22) Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 

z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych. 

23) Słuchacz który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

24) Pkt. 22 nie ma zastosowania w przypadku zajęć edukacyjnych, z których 

słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

25) Dyrektor szkoły policealnej zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych „Postawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia 

szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

26) W przypadku zwolnienia słuchacza  z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Postawy 

przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także 

rodzajświadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 
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27) Zasadydokumentowania wyników nauczania wformie stacjonarnej  dla dorosłych na których 

kształcenie realizowane jest w oparciu o modułowy program nauczania dla zawodu. 

28) Każda jednostka modułowa zostaje wpisana na oddzielnej stronie dziennika,  

(Oceny osiągnięć edukacyjnych), na której nauczyciel oprócz jej nazwy zapisuje symbol 

zgodny z dydaktyczną mapą modułów. 

29) Na stronie dziennika (Oceny osiągnięć edukacyjnych) danej jednostki modułowej, zapisywane 

są oceny cząstkowe, zaś w miejscu oceny semestralnej/rocznej zapisywana jest ocena 

z egzaminusemestralnego przeprowadzonego po zakończeniu danej jednostki modułowej. 

30) Na oddzielnej stronie dziennika zostaną zebrane wszystkie oceny końcowe  

z poszczególnych jednostek modułowych i ocena z egzaminu pisemnego zaliczającego 

realizację modułu jako całości programowej. 

31) W arkuszach ocen wpisujemy oceny z poszczególnych modułów. 

32) Oceny z poszczególnych jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu 

wpisywane są w formularzu stanowiącym załącznik do arkusza ocen. 

 

§ 31 

Przedmiotowy system oceniania 

 

1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

1)  Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do       wymagań  

edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.  

2) Dostarczenie uczniom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz       

trudnościach ucznia. 

3)  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się kształtowanie jego  dojrzałości,  

samodzielności i odpowiedzialności za proces ucznia się. 

4) Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno–wychowawczej  

nauczyciela. 

2. Ocenianiu podlegają następujące obszary aktywności uczniów:  

1) wiadomości,  

2) umiejętności zawodowe,  

3) postawy wobec pracy, innych ludzi i samego siebie. 
 

3. Procedury osiągania celów: 

      1)  sposoby sprawdzania i oceniania dydaktycznych osiągnięć uczniów. 

      2)  sposoby informowania uczniów o osiągnięciach edukacyjnych.  metody nauczania 

      3)  sposoby poprawiania niezadowalających wyników nauczania i uczenia się. 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 
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§ 32 

 
(uchylony) 

 

Rozdział VI 
 

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
 

§ 33 
 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-

technicznych, administracyjnych  i obsługi. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych  pracowników  Szkoły określają  odrębne przepisy, 

w szczególności: Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela. 

3. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników niepedagogicznych Szkołyokreśla Regulamin 

Pracy ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

 
 

§ 34 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, 

a w szczególności za: 

1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

2) realizację programów nauczania w przydzielonych mu oddziałach, 

3) realizację zadań dodatkowych wynikających z planu profilaktyczno-wychowawczego Szkoły.  

poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów, 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

2) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

3) bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania, 

4) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej zgodnie 

z planem rozwoju Szkoły. 

3. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnić bezpieczeństwo powierzonym mu uczniom,  na zajęciach 

w szkole i poza szkołą, a w szczególności: 

1) w salach, gdzie prowadzi zajęcia, 

2) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych. 

4. Opiekę nad grupami uczniów na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych nauczyciel 

sprawuje ściśle wg zasad określonych odrębnymi przepisami. 

 



24 
 

5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) tworzenia i realizacji programów autorskich i innowacji w zakresie nauczania po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, oraz dopuszczeniu do użytku przez Dyrektora. 

2) wyboru form organizacyjnych oraz metod pracy lekcyjnej, 

3) samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników do prowadzenia swojego przedmiotu                 

i uwzględnienia w Szkolnym Zestawie Podręczników na następny rok szkolny, podanym 

do publicznej wiadomości przez Dyrektora Szkoły,  

4) ustalenia ocen bieżących i klasyfikacyjnych  semestralnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami MEN oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów. 

 

§ 35 
 
 
1. Nauczyciele danego kierunku tworzą kierunkowy zespół nauczycieli. 

2. Pracą klasowego zespołu nauczycieli kieruje lider zespołu powołany przez Dyrektora Szkoły. 

3. Cele i zadania klasowych zespołów nauczycieli: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji podstaw 

programowych  kształcenia oraz korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

ich osiągnięć edukacyjnych, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

5) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania, programów profilaktycznych i programów wychowawczych. 

6) realizacja zadań wynikających z harmonogramu przygotowań do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

 
§ 36 

 
 

1. Dla kierowania pracą wychowawczą w poszczególnych oddziałach Dyrektor Szkoły, wyznacza 

opiekuna wychowawcę oddziału. 

2. W miarę możliwości Dyrektor Szkoły  zapewnia, by wychowawca prowadził swój oddział przez  

cały czas trwania cyklu kształcenia. 
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3. Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu uczniów w konsultacji z Radą 

Pedagogiczną  może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy, jeżeli ten nie realizuje zadań 

wynikających z ustawy o systemie oświaty lub statutu Szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki i organizacja procesu wychowawczego nad 

uczniami, a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań uniemożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, 

5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami różnych form życia zespołowego, 

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb 

i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 

5. Do szczególnych zadań wychowawcy oddziału należy: 

1) bezstronna i obiektywna analiza wyników nauczania oraz frekwencji w poszczególnych 

semestrach, 

2) kontaktowanie się w przypadkach szczególnych z pedagogiem, psychologiem w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

3) wypełnianie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem dziennika lekcyjnego, arkusza 

ocen, wypisywaniem świadectw oraz innej dokumentacji szkolnej związanej z danym 

oddziałem. 

6. Wychowawca w swojej pracy korzysta z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony instytucji 

oświatowych i naukowych, a na terenie Szkoły ze strony zespołów samokształceniowych 

powoływanych przez Radę Pedagogiczną. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nauczyciela przedmiotu zgłoszonego przez 

wychowawcę oddziału, bądź Samorząd Uczniowski, Dyrektor Szkoły rozpatruje jego zasadność, 

przeprowadza rozmowę z nauczycielem, dokonuje dodatkowej hospitacji lekcji oraz ocenia 

całokształt pracy nauczyciela w danej klasie. W przypadku stwierdzenia słuszności zgłoszonych 

zarzutów Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną  dokonuje zmiany nauczyciela 

przedmiotu. 

8. W przypadku sytuacji konfliktowych pomiędzy nauczycielem i uczniem problem rozstrzyga 

wychowawca oddziału , a w przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły lub z jego upoważnienia Wicedyrektor Szkoły. 
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§ 37 
 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, której na polecenie Dyrektor Szkoły dokonuje wicedyrektor                

ds. nadzoru pedagogicznego: ocena ma charakter opisowy zakończony jednym ze stwierdzeń 

uogólniających: 

1) ocena wyróżniająca, 

2) ocena dobra, 

3) ocena negatywna 

2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego, który przy jej 

dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego oraz po zapoznaniu się 

nauczyciela z projektem oceny, wysłuchaniu jego uwagi zastrzeżeń.Od ustalonej oceny 

przysługuje nauczycielowi, w terminie 14 dni od jej doręczenia, odwołanie, za pośrednictwem 

Dyrektora  do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

3. Od ustalonej oceny przysługuje nauczycielowi w terminie  14 dni od jej doręczenia, odwołanie 

za pośrednictwem Dyrektora do Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

4. Kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział VI. 
 

Uczniowie  i  słuchacze szkoły 
 

§ 38 
 

1. Zasady rekrutacji określają przepisy ministra właściwego ds. oświaty. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły powinni wykazać się zainteresowaniami 

w kierunku zgodnym z profilem kształcenia szkoły  oraz  odpowiednią postawą etyczną. 

3. O przyjęciu do szkoły decydują: 

1) pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, 

2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym lub 

rozmowy kwalifikacyjnej, a także ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej 

z przedmiotów ustalonych przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, 

3) ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywania określonego zawodu, 

4) przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza zakładu opieki 

zdrowotnej, zawierającego stwierdzenie o braku przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu, do którego przygotowuje szkoła, 
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§ 39 

 
 

1.   Uczniowie i słuchacze Szkoły mają prawo do: 
 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,  

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  i poszanowania 

jego godności. 

3) korzystania z pomocy stypendialnej , stypendium szkolnego i lub zasiłku losowego zgodnie 

z odrębnymi przepisami w miarę posiadanych środków finansowych 

4) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania  zainteresowań, zdolności i talentów,  

7) sprawiedliwej, obiektywnej  i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  postępów 

w nauce,  

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i zawodowego,  

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki  podczas zajęć pozalekcyjnych, 

11) działalności w  Samorządzie Uczniowskim. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie  i regulaminach Szkoły,               

    a  w szczególności  dotyczących:  

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz odpowiedniego 

przygotowywania się do zajęć, 

2) aktywnego uczestnictwa w  szkolnych projektach związanych z życiem szkoły i jej 

tradycjami, 

3) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie i formach określonych przez 

nauczycieli, 

4) wyłączenia lub zabezpieczenia telefonów komórkowych w taki sposób, który uniemożliwi 

posługiwanie się nimi w trakcie zajęć szkolnych, 

5) wyłączenia i zabezpieczenia  innych urządzeń elektronicznych, w taki sposób który 

uniemożliwi posługiwanie się nimi w trakcie zajęć szkolnych, 

6) dbania o schludny wygląd oraz korzystania z odpowiedniego ubioru wyznaczonego przez 

nauczyciela i Dyrektora  w trakcie trwania zajęć, których specyfika wiąże się z koniecznością 

korzystania z ww. ubioru, 
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7) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

8) przejawianie dbałości o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,  

9) dbałości o wspólne dobro, ład, porządek w Szkole oraz dbałości o mienie własne a także 

mienie Szkoły,  

10) ścisłego przestrzegania zarządzeń i zaleceń Dyrektora Szkoły oraz innych osób pełniących 

funkcje kierownicze w Szkole nauczycieli i wychowawców. 

 
§ 40 

 
 

1. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia. 

2. Za wyróżniające się wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły i pracach na rzecz 

środowiska uczeń może być nagradzany lub wyróżniany: 

1) pochwałą ze strony wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły, 

2) nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy oddziału, 

3) stypendium za wyniki w nauce na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

3. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły oraz obowiązujących w Szkole  regulaminów uczeń może 

zostać ukarany. 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

5. Za naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie  obowiązujących w Szkole i internacie 

regulaminów uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy oddziału, 

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły, 

3) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Uczeń na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może być skreślony z listy uczniów 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

7. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić, za rażące naruszenie obowiązków ucznia wynikających 

ze statutu i obowiązujących w szkole regulaminów,  za zachowanie niegodne ucznia szkoły 

naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, zwłaszcza: 

     1) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej. 

     2)    spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub internatu. 

Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor  Szkoły w formie decyzji administracyjnej. 

8. W przypadkach szczególnych zwłaszcza gdy uczeń uzyska poręczenie Samorządu 

Uczniowskiego, uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów może być zawieszona 

na czas próbny (nie dłuższy niż jeden semestr). Po tym okresie zależnie od zachowania ucznia 

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o anulowaniu uchwały o skreślenie lub podtrzymuje 
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      wcześniej podjęte stanowisko w tej sprawie. Nie dotyczy to przypadków określonych 

      w ust..7 pkt 5. 

9. Uczniowi przysługuje odwołanie od  zastosowanych środków wychowawczych, które składa się 

do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zastosowaniu środka 

wychowawczego. Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy ucznia przysługuje do Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego. 

 
Rozdział VIII 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 41 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie  z odrębnymi przepisami:  

2. Szkoła posiada własny sztandar, godło  oraz  ceremoniał szkolny. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4.   Zasady gospodarki finansowej i materialnej  Szkoły określają odrębne przepisy.  

 
§ 42 

 
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną. 
 
Nowelizacji statutu dokonano na podstawie: 

- uchwały Rady Pedagogicznej Nr1/09/10 z dnia 24 listopada 2009r, 

- uchwały Rady Pedagogicznej Nr2/10/11 z dnia 20 października 2010r, 

- uchwały Rady Pedagogicznej Nr3/03/03/11 z dnia 3 marca 2011r. 

- uchwały Rady Pedagogicznej Nr 12/15/10/13 z dnia 15 października 2013r. 

 
 


