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Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) . 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949); 
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949); 
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). 
7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, 

Karta Nauczyciela. 
8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573). 
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1182). 
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 r., poz. 1870 

ze zm.). 
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2017 r. , 

poz. 697). 
12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuoczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 788). 
13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013  r.,  poz. 267).  
14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 902). 
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DZIAŁ I 
PODSTAWOWE INFORMACJE  

O VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUŁAWACH 

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. VI Liceum Ogólnokształcące w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, zwane dalej Szkołą, jest szkołą publiczną 
i działa na podstawie właściwych jej aktów prawnych, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 
7 września o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu. 

2. Liceum ogólnokształcące jest szkołą publiczną o czteroletnim cyklu nauczania na podbudowie 
ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum. 

3. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Puławach.  
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ 2 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SZKOLE 

1. VI Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną o czteroletnim cyklu kształcenia dla absolwentów 
ośmioklasowej szkoły podstawowej i trzyletnim cyklu kształcenia dla absolwentów gimnazjum, 
umożliwiającą uzyskanie świadectwa maturalnego. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

2. Kierunki kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem 
prowadzącym, uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości Szkoły. 

3. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa ukooczenia oraz 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

4. Nauczanie języków obcych może byd organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem 
poziomu umiejętności językowych uczniów. 

5. Szkoła prowadzi działalnośd dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności paostwa. 
6. Klasy wojskowe realizują projekty Ministerstwa Obrony Narodowej. 
7. Decyzją Ministra Obrony Narodowej i za zgodą organu prowadzącego w szkole utworzony zostaje 

Oddział Przygotowania Wojskowego. 
8. Klasy wojskowe podlegają regulacjom zawartym w Statucie Szkoły jak również w Regulaminie Klas 

Mundurowych stanowiącym integralną częśd projektów Ministerstwa Obrony Narodowej. 

ROZDZIAŁ 3 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

1. Celem  Szkoły jest: 
1) pełny rozwój uzdolnieo, zainteresowao i osobowości ucznia; 
2) umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukooczenia szkoły 

ponadgimnazjalnej i zdawania egzaminu maturalnego, oraz wykorzystania zdobytej wiedzy 
we współczesnym świecie; 

3) wychowanie młodzieży otwartej na drugiego człowieka w duchu tolerancji, humanizmu i zbliżenia 
między narodami. Młodzieży, która zechce korzystad z wolności i budowad paostwo oparte 
na demokratycznych zasadach współżycia, w którym chronione będą prawa jednostek; 

4) przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie. 
2. Zadaniem Szkoły jest: 

1) przygotowywanie uczniów do podejmowania wyzwao współczesnego świata: integracji, globalizacji, 
wymiany informacji, postępu naukowo-technicznego; 

2) motywowanie do samokształcenia, oraz pokazywanie jak uczyd się szybko i skutecznie; 
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3) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie 
do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

4) wspieranie rodziców w realizacji ich zadao wychowawczych tak, aby umożliwiad uczniom 
przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobisty oraz planowanie kariery 
zawodowej; 

5) doskonalenie poprawnego i swobodnego wypowiadania się z wykorzystaniem różnorodnych 
środków wyrazu; 

6) przyswajanie nowych pojęd, zdobywanie i pogłębianie wiedzy w stopniu umożliwiającym podjęcie 
studiów wyższych oraz ułatwiającym zdobycie zawodu; 

7) rozwijanie zdolności postrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo- skutkowych, 
funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, poprzez naukę myślenia analitycznego 
i syntetycznego, traktowanego w sposób integralny i przedmiotowy, oraz stanowiącego wartośd 
poznawczą i prowadzącego do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

8) rozwijanie u uczniów zdolności wykorzystania najnowszych zdobyczy nauki i techniki w łatwiejszym 
zrozumieniu stosunków i relacji międzyludzkich panujących we współczesnym świecie; 

9) umacnianie poczucia własnej wartości, umiejętności czerpania z dziedzictwa kultury narodowej, 
odpowiedzialności i miłości do ojczyzny, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej 
i światowej. 

3. Cele są osiągane poprzez: 
1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumied ich miejsce w świecie oraz 

umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 
2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania paostwa i jego instytucji oraz normami współżycia 

społecznego; 
3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, 

samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadao w życiu rodzinnym 
i społecznym; 

4) kształtowanie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia 
pomocy słabszym; 

5) właściwe adaptowanie programów profilaktyki i programów wychowawczych do aktualnych 
potrzeb uczniów oraz słuchaczy. 

4. Zadania realizowane są poprzez: 
1) budowanie więzi w społeczności szkolnej, poprzez realizację programów: rządowych i innych 

instytucji posiadających odpowiednie kompetencje do ich opracowywania w celu stworzenia szkoły 
bezpiecznej dla całej społeczności szkolnej; 

2) wskazywanie pozytywnych wzorców osobowych, propagowanie zasad uczciwości w sporcie, nauce 
i życiu osobistym; 

3) włączanie uczniów do wspólnych działao związanych z tradycjami Szkoły poprzez organizowanie 
imprez oraz budowanie wizerunku ucznia Zespołu Szkół nr 3 jako pozytywnej jednostki społecznej; 

4) reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w Szkole i poza nią; 
5) poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym; 
6) poznanie i rozwijanie zainteresowao i zdolności uczniów poprzez prowadzenie zajęd 

psychoedukacyjnych; 
7) diagnozowanie możliwości percepcyjnych uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz 

problemów rozwojowych i rodzinnych; 
8) integracja zespołu z lokalnym środowiskiem społecznym, nawiązywanie kontaktów z organizacjami 

działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę; 
9) prowadzenie zajęd edukacyjnych, zwanych dalej lekcjami, o wymiarze obowiązkowym dla każdego 

ucznia; 
10) prowadzenie różnych form zajęd pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami 

uczniów; 
11) udostępnienie uczniom pomieszczeo Szkoły, zbiorów biblioteki szkolnej, oraz pomocy 

dydaktycznych i technologii informacyjnych; 
12) współpracę Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami 

wspierającymi rozwój uczniów i słuchaczy; 
13) organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierającej rozwój uczniów 

oraz rozwiązywanie ich problemów; 
14) opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalnośd Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 
15) opracowanie programów dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, 

poprzez modyfikowanie w/w programów oraz innych ścieżek do kształcenia indywidualnego 
zatwierdzonych przez Zespół; 

16) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego; 
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17) realizację programu wychowawczo- profilaktycznego oraz przestrzeganie zasad 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

18) ujednolicenie działao wychowawczych grona pedagogicznego zespołu we wszystkich sytuacjach 
edukacyjnych; 

19) organizację przepływu informacji o działalności zespołu i jego organów; 
20) zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami i egzekwowanie przestrzegania tych praw; 
21) współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów; 
22) Zespół wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację z uwzględnieniem wspomagania 

uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, tworząc pozytywnie oddziaływujące środowisko 
wychowawcze. 

DZIAŁ II 
SPOSOBY REALIZACJI ZADAO SZKOŁY 

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE WSTĘPNE 

Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia 
ogólnego zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

ROZDZIAŁ 2 
PROGRAMY NAUCZANIA, WYMAGANIA I ZASADY DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE 

1. Program nauczania dla zajęd edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem 
nauczania", dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej. 

2. Nauczyciel może zaproponowad program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy 
z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponowad program opracowany przez innego 
autora (autorów)  z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 

3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego  musi byd dostosowany do potrzeb 
edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniad warunki dydaktyczne i lokalowe 
Szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierając lub opracowując autorski program, obowiązani 
są uwzględniad poniższe zasady: 

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 
2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie 

programowej; 
3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego; 
4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

5. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.  
6. Propozycja programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele 

składają w formie pisemnej na 2 tygodnie przed zakooczeniem roku szkolnego wraz z arkuszem 
diagnostycznym. 

7. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 
pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 
nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia 
wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1, Dyrektor Szkoły zatwierdza 
program zaopiniowany przez innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 
wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęd edukacyjnych, dla których program 
jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole.  

8. Opinia, o której mowa w ust. 11, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą 
programową kształcenia ogólnego  i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 

9. Opinia o programie powinna byd wydana w ciągu 14 dni. 
10. Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy 
nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru 
programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, 
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symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny Zestaw 
Programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

11. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują 
autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane 
są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

12. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 
programowej. 

13. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, programy zajęd rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem  społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowao 
dopuszcza Dyrektor Szkoły. 

ROZDZIAŁ 3 
PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE,  

ZASADY DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE. 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia 
podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację  w Szkole; 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęd w klasach przedstawiają 
Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakooczenia zajęd dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  
nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji 
przedmiotowej; 

3. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, 
ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 
obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy. 

ROZDZIAŁ 4 
PROGRAM WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. 
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez 

Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. 
3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej 

w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny z uwzględnieniem dojrzałości 
psychofizycznej uczniów. 

4. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 
szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie 
się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną 
i Radę Rodziców.  

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego-Profilaktycznego, 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. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawiają je do zaopiniowania na zebraniach rodziców.  

7. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą 
klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres 
funkcjonowania klasy. 

8. Dyrektor Szkoły może podjąd decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek 
w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek 
rodziców lub pełnoletnich uczniów danej klasy w przypadkach: 

1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy; 
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki; 
3) utraty zaufania wychowanków; 
4) w innych szczególnych przypadkach. 

9. Szkoła prowadzi szeroką działalnośd z zakresu profilaktyki poprzez:  
1) realizację zagadnieo ujętych w Programie wychowawczo-profilaktycznym;  
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
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3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 
4) działania opiekuocze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 
5) promocję zdrowia; 
6) prowadzenie profilaktyki uzależnieo; 
7) prowadzenie działalności wolontariackiej. 

10.  Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną-psychologiczną:  
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkao Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu 

rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 
i materialnych, 

c) organizację przedsięwzięd o charakterze integracyjnym, 
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga, 
e) udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji, 
f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
g) respektowanie zaleceo lekarza specjalisty oraz orzeczeo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.; 
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych 

i losowych w miarę posiadanych środków. 
3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
c) dostosowanie wymagao edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb 

ucznia, 
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowao i innych zajęd pozalekcyjnych, 
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 
f) indywidualizację procesu nauczania. 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
11.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeostwo w czasie zajęd organizowanych przez szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli wykonywanych zadao; 
2) pełnienie dyżurów nauczycieli (harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły);  
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęd w poszczególnych 

dniach, różnorodnośd zajęd w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęd z tego 
samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w pracowniach 
i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeo; 
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
8) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, której dokonuje Dyrektor Szkoły.  
9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
11) ogrodzenie terenu Szkoły; 
12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębieo; 
13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeo pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami; 
14) wyposażenie pomieszczeo Szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeo 

nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki 
do udzielenia pierwszej pomocy   i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

15) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów 
lub niepełnosprawności; 

16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 
i wycieczkach poza teren placówki; 

17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
18) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów; 
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19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęd z wychowania fizycznego poprzez 
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeo, których przemieszczanie się może 
stanowid zagrożenie dla zdrowia dwiczących. 

12.  Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności 
lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym 
i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 

13.  Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystad z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 
swojego dziecka, a w przypadku uczniów pełnoletnich sam uczeo, od następstw nieszczęśliwych 
wypadków: 

1) szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 

2) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły może 
podjąd decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 

3) obowiązkiem wszystkich rodziców (opiekunów) jest wykupienie dla ucznia  ubezpieczenia 
od kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych.  

14.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęd poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek 
organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

15.  Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące: 
1) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku; 
2) dyżury pełnione są od godz.7:50 do zakooczenia zajęd i podczas przerw międzylekcyjnych; 
3) dyżur musi byd pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegad niebezpiecznym 

zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach; 
4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go 

na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyżuru; 
5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, postępuje 

zgodnie z ustalonymi procedurami; 
16.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeostwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 
17.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeostwa i higieny; zwracając uwagę 

na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu 
prowadzenia zajęd, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

18.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęd 
są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników 
pedagogicznych; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 
a) przestrzegania zasad bezpieczeostwa uczniów na każdych zajęciach, 
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania, 
c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących 

w tych pomieszczeniach, 
d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy 

medycznej, 
e) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeo dla zdrowia i bezpieczeostwa uczniów 

oraz zaistniałych podczas zajęd wypadków; 
3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim 

uczniów; 
4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie 

czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeostwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej 
oraz regulaminem korzystania z boiska; 

5) Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu podejmuje działania zabezpieczające uczniów 
przed dostępem do treści, które mogą stanowid zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, 
w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

19.  Monitoring wizyjny 
1) budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki; 
2) budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”; 
3) monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeostwu osób i mienia.  

20.  Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadao wychowawczych Szkoły:  
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1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeo, jak: przemoc 
i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie 
na terenie Szkoły osób nieuprawnionych i inne;  

2) system monitoringu może byd wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu 
i bezpieczeostwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia Szkoły, 
udowodnienia zachowao nieregulaminowych (łamanie przepisów statutu i regulaminów), ustaleniu 
sprawców zachowao ryzykownych;  

3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu 
wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych 
nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowao na terenie Szkoły;  

4) o udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły lub 
upoważniony przez Dyrektora inny pracownik Szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu 
instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo Dyrektor Szkoły na pisemny 
wniosek instytucji. 

DZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

1. Organami Szkoły są: 
1) Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Puławach; 
2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3; 
3) Rada Rodziców - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3;  
4) Samorząd Uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3. 

2. Każdy z wymienionych organów w Dziale III pkt 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy 
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te 
nie mogą byd sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

ROZDZIAŁ 1 
DYREKTOR SZKOŁY 

1. Dyrektor Szkoły: 
1) kieruje Szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;  
2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.   

2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością  Szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim 
przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół. Jest przewodniczącym Rady 
Pedagogicznej. 

3. Ogólny zakres kompetencji, zadao i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty 
i inne przepisy szczegółowe. 

4. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą, a w szczególności: 
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; 
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 
z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym 

organ prowadzący i nadzorujący 
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające 

z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i SU; 
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11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów 
zezwoleo na spełnianie obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania; 

12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Dziale V 
Rozdział 1 Statutu Szkoły; 

13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne 
na zasadach określonych  w  Dziale V Rozdział 8 Statutu Szkoły; 

14) na udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do kooca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

15) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 
Pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe; 
17) zwalnia uczniów z WF-u bądź wykonywania określonych dwiczeo fizycznych, zajęd technicznych, 

informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 
18) udziela zezwoleo na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dziale III Rozdziale 6 Statutu Szkoły; 
19) skreśla ucznia z listy uczniów, na zasadach określonych w Statucie Szkoły; 
20) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno-

wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 
21) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających na zasadach określonych w Statucie; 
22) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym prowadzą lub, w których uczestniczą zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje 
w zakresie pedagogiki specjalnej; 

23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych; 
24) stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom; 
25) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających na zasadach określonych w Dziale X Rozdział 2 i 3 Statutu Szkoły; 
5. Organizuje działalnośd Szkoły, a w szczególności:  

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęd dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuoczych; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne 

od zajęd;  
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia 

uczniów; 
7) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadao szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku 
szkolnym i placu szkolnym; 

8) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
9) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę 

i czystośd; 
10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły; 
11) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej; 
12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi 

odpowiedzialnośd za ich prawidłowe wykorzystanie; 
13) dokonuje co najmniej  raz w ciągu semestru przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeo na szkolnym boisku; 
14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 
15) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły; 
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17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły; 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane 
przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 
samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach 
urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopieo awansu zawodowego; 
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi szkoły; 
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; 
10) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych; 
16) określa zakresy obowiązków, uprawnieo i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnieo związków do opiniowania 

i zatwierdzania; 
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

7. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowieo Statutu Szkoły; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole. 
8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Dyrektor 

współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami 
wykonawczymi do ustawy. 

ROZDZIAŁ 2  
RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.  
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. 
4.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  
5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad. 
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brad udział z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brad udział w posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Szkoły. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 
w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakooczeniu rocznych 
zajęd szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców; 
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4) może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowad ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęd edukacyjnych do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, 
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 
w klasie programowo wyższej; 

6) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny; 
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
9) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu; 
10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 
9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęd edukacyjnych;  
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 
3) opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w Szkole w zakresie rozszerzonym; 
4) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 
5) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dojrzałości do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 

6) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo; 
7) opiniuje projekt finansowy Szkoły; 
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły; 
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeo, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalnośd dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuocza; 
10) wydaje opinie na okolicznośd przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 
11) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze; 
13) opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole. 

10.  Rada Pedagogiczna ponadto: 
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu;  
2) może występowad z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych 

funkcji kierowniczych w Szkole; 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły; 
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły; 
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
6) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę 

nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole; 
8) może wybierad delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 
9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły; 
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 
11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

11.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
po zakooczeniu pierwszego okresu, po zakooczeniu rocznych zajęd lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą 
byd organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub 
co najmniej  1/3  jej członków. 

12.  Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą 
większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

13.  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 
wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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15.  Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierad: 
1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego Rady oraz osoby sporządzającej 

protokół; 
2) stwierdzenie prawomocności obrad; 
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 
4) listę obecności nauczycieli; 
5) uchwalony porządek obrad; 
6) przebieg obrad, a w szczególności: treśd lub streszczenie wystąpieo, teksty zgłoszonych 

i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpieo; 
7) przebieg głosowania i jego wyniki; 
8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

16.  Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły 
głosowao tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone 
do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

17.  Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakooczeniu obrad.  
18.  Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie Szkoły najpóźniej 

w przeddzieo kolejnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
19.  Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny byd wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania 

Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 
20.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

które mogą naruszad dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. 

ROZDZIAŁ 3 
RADA RODZICÓW 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem VI Liceum Ogólnokształcącego w Puławach. 
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego 

oddziału szkolnego. 
4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działao 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. 
5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuoczej funkcji Szkoły. 
6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów 
i zadao Szkoły; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad 
użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły rzeczywistego wpływu 
na działalnośd Szkoły, wśród nich zaś: 

a) znajomośd zadao i zamierzeo dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskania 
w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, 

b) znajomośd Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, WSO, 
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły, 
e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.  

7. Rada Rodziców może występowad do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia lub 

innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej Szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Rada 
Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
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o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje 
postępowania; 

6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktyczno- wychowawczych. 
9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania Szkołą, których opiniowanie 

jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny byd przekazane przewodniczącemu Rady w formie 
pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy 
w opiniowaniu projektów może zaprosid ekspertów spoza swego składu. 

10.  Rada Rodziców może: 
1) wnioskowad do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 
2) występowad do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 
3) delegowad swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

Dyrektora Szkoły; 
4) delegowad swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący 

do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
11.  Rada Rodziców przeprowadza wybory swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na Dyrektora 

Szkoły. 
12.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; 
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

13.  Tryb wyboru członków Rady: 
1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 
2) datę wyboru do Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły  podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli 

i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów; 
3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 
b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły, 
c) do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  
d) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,  
e) Dyrektor Szkoły zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów, 
f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje Dyrektor Szkoły, 
g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów, 
h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów, 
i) organem odwoławczym na działalnośd komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły, 
j) skargi i uwagi na działalnośd komisji wyborczych, wyborcy mogą składad do 3 dni 

po dacie wyborów. 
14.   W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzid fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 
określa regulamin. 

ROZDZIAŁ 4 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. W VI Liceum Ogólnokształcącym w Puławach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
4. Regulamin Samorządu nie może byd sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiad Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. 

 

ROZDZIAŁ 5 
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając 
swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 
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2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalnośd na rok szkolny. Plany działao powinny byd uchwalone 
(sporządzone) do kooca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich 
powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyd się do realizacji 
konkretnych zadao, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy Szkoły mogą zapraszad na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 
organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej 
posiedzeniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci według zasad 

ujętych w Statucie Szkoły. 
8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad 

ujętych w niniejszym Statucie. 
9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
10.  Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadao Szkoły, Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 

2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje 
przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 
4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor 

Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach 
wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn 
trudności. Uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrao rodziców, indywidualnego spotkania 
się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania; 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad 
udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

11.  Rodzice mają obowiązek: 
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
2) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 
3) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 
4) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 

przygotowanie się do zajęd szkolnych; 
5) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 
6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 
7) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 
8) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 

wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 
9) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 
10) uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrao. 

DZIAŁ IV 
ORGANIZACJA NAUCZANIA 

ROZDZIAŁ 1 
DZIAŁALNOŚD DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  
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3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
5) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę 

i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców; 
2. Zajęcia w Szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.  
2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w niniejszym Statucie; 
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  

zajęcia z języków obcych, religii, etyki, informatyki i zajęcia WF-u; 
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia 

z języka obcego, specjalistyczne z WF-u; 
5) w formie nauczania indywidualnego;  
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
7) w formie zblokowanych zajęd dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym 

z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.  
8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo-
wypoczynkowe w okresie ferii letnich;  

3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, może wzbogacid proces dydaktyczny 
o inne formy zajęd, niewymienione w ust.2. 

ROZDZIAŁ 2 
ORGANIZACJA NAUKI RELIGII/ETYKI  

1. Uczniom Szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie 
musi byd  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak  byd zmienione.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów 
z danego oddziału, zajęcia te mogą byd organizowane w formie zajęd międzyoddziałowych lub 
międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza 
niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący 
organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęd międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie 
stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach 
międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeo może uczestniczyd w dwóch rodzajach 
zajęd.   

6. W przypadkach, gdy uczeo uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen. 

ROZDZIAŁ 3 
ORGANIZACJA ZAJĘD WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

1. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Brak woli uczestniczenia w w/w zajęciach rodzic ucznia lub pełnoletni uczeo składa w formie pisemnej 

wychowawcy klasy. 
3. W przypadku gdy uczeo bierze udział w zajęciach WDŻ, wychowawca klasy w arkuszu ocen 

i na świadectwie szkolnym dodaje wpis „ uczestniczył/ uczestniczyła”. 

ROZDZIAŁ 4 
ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW  

Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘD - WF, DRUGI JĘZYK OBCY 

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych dwiczeo fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia 
z wykonywania określonych dwiczeo fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas 
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określony w tej opinii. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje 
wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia 
na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęd wychowania 
fizycznego. Uczeo jest obowiązany przebywad na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba że rodzice 
ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania 
fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęd). W dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3) Uczeo nabiera prawa do zwolnienia z określonych dwiczeo fizycznych lub zwolnienia z zajęd 
wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do kooca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

ROZDZIAŁ 5 
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie realizacji zadao dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuoczych. 

2. Współpraca Szkoły z poradnią polega na: 
1) opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną wniosku do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 

o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce; 
2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży; 
3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceo 

poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 
4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 
5) realizowaniu przez poradnię zadao profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję Szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli   w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 
i wychowawczych. 

ROZDZIAŁ 6 
DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuoczej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny - Librus. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane 
dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą. Podstawą działania dziennika 
elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy 
dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

3. Za niezawodnośd działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz 
tworzenie kopii bezpieczeostwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, 
pracownicy Szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice 
w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialnośd obu stron reguluje zawarta 
pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania dziennika 
elektronicznego w Zespole Szkół nr 3 w Puławach”. 

ROZDZIAŁ 7 
WOLONTARIAT W SZKOLE 

1. W Szkole prowadzona jest działalnośd wolontariacka. 
2. Cele wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
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3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, 
otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeoskiej, społecznej, kulturalnej 
na terenie Szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów 
pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działao o charakterze wolontarystycznym 
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 
lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8) promowanie idei wolontariatu; 
9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 
3. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 
2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 
3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora Szkoły. 

ROZDZIAŁ 8 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym 
i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadao Szkoły  realizowane jest poprzez: 
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadao opiekuoczych  i wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 
b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem 

dziecka; 
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkao grupowych i indywidualnych z rodzicami, 
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, biuletyn szkolny, stronę 

www, dziennik elektroniczny, 
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadao domowych, 
b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadao Szkoły przez: 
a) zachęcanie do działao w formie wolontariatu, 
b) inspirowanie rodziców do działania, 
c) wspieranie inicjatyw rodziców, 
d) wskazywanie obszarów działania, 
e) upowszechnianie i nagradzanie dokonao rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie Szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, 
które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla Szkoły decyzji. 

DZIAŁ V 
ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY UDZIELANIA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

ROZDZIAŁ 1 
ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE 

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom 
i nauczycielom. 

2.  Wszelkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia 
w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 
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2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w Szkole; 
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz 

w środowisku społecznym; 
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio 
o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
9) podejmowaniu działao wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagao edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
15) podejmowaniu działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika 
w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 
2) niedostosowania społecznego; 
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeo zachowania i emocji; 
5) szczególnych uzdolnieo; 
6) specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeo sprawności językowych; 
8) choroby przewlekłej; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) niepowodzeo szkolnych; 
11) zaniedbao środowiskowych; 
12) trudności adaptacyjnych. 

5.  O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskowad: 
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 
2) uczeo; 
3) Dyrektor Szkoły; 
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjaliści; 
5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 
7) pracownik socjalny; 
8) asystent rodziny; 
9) kurator sądowy; 
10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 
oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie 
pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły.  

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 
2) specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) pracownicy Szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 
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ROZDZIAŁ 2 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UCZNIOWI ZDOLNEMU 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo; 
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary 

w siebie; 
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnieo i zainteresowao oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów; 
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działao prospołecznych; 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym dotyczą wszystkich przedmiotów szkolnych i obejmują pracę: 
1) na lekcji; 
2) poza lekcjami; 
3) poza szkołą. 

3. Uczeo zdolny ma możliwośd: 
1) rozwijania zainteresowao w ramach zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadao lekcyjnych i w domu; 
4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 
1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania 

jego samodzielnej pracy; 
3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia 

w domu; 
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowao kierunkowych ucznia; 
5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny 

tok nauki. 
5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeo poradni psychologiczno-
pedagogicznych.  

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnieo nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek 
do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno- pedagogiczną.  

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowao zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 
8. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach 

po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny 
program nauki. 

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnieo 
i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

ROZDZIAŁ 3 
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM 

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 
1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 
4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 
dwiczeo fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeo ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, 
wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje 
o tym wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem. 
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4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną ich dziecka.  

5. Wychowawca ma prawo zwoład zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: 
skoordynowania działao w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych 
zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy 
do potrzeb i możliwości ucznia.  

6. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, 
wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym 
uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły. 

7. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w pkt 5 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie 
potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala 
Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą byd 
przeznaczone na realizację tych form. 

9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia 
się rodzica w formie pisemnej. Rodzic potwierdza otrzymanie informacji.  

10.  Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku. 
11.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działao związanych z organizacją i świadczeniem 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 
12.  Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek włączyd się w realizację 

zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.  
13.  W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła 

poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców, występuje do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

14.  Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 

ROZDZIAŁ 4 
ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW  

W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Do zadao i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów. 
2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnieo uczniów; 
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeo utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły; 
4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 
5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działao nauczycieli 

w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole; 
6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywnośd świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę; 
7) uzupełnianie karty dostosowao wymagao edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę 

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 
8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. W przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagao 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się 
na podstawie tego orzeczenia; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;  

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęd;  
11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływao na ucznia oraz wymiany doświadczeo i komunikowania postępów ucznia; 
12) prowadzenie działao służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 
13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 
14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 
15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny. 
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ROZDZIAŁ 5 
OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY  W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy 
do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 
trudności/zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  
4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie; 
5) w przypadku stwierdzenia, że uczeo wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia 

wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia 
w Szkole; 

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące 
do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego 
osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachowad 
zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 
8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i postępach ucznia; 
9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 
10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły; 
11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;  
12) prowadzenie działao służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 
13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, 
ich  potrzeb i oczekiwao; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeostwa i zaufania; 
6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

z rówieśnikami; 
7) pomoc w rozwiązywaniu napięd powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeo szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce; 
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu 

ustalenia zróżnicowanych wymagao wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  
10) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce, czuwanie 

nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 
wychowanków zajęd szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 
obiektywnych) opuścili znaczną ilośd zajęd szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

11) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez 
organizację  zajęd pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, 
wyjazdów w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, 

12) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 
osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, 
ale  także - poprzez powierzenie zadao na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 
organizacyjnymi, opiekuoczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 
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13) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

14) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 
występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.  

ROZDZIAŁ 6 
ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

1. Do zadao pedagoga/ psychologa szkolnego należy: 
1) prowadzenie badao i działao diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeo utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły, 
klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) podejmowanie działao z zakresu profilaktyki uzależnieo i innych problemów uczniów; 
6) minimalizowanie skutków zaburzeo rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
8) inicjowanie i prowadzenie działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnieo uczniów; 
10) podejmowanie działao wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 
11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 
12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania; 
13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych 

i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleo wewnętrznych WDN 
i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami 
działającymi na rzecz dziecka i ucznia;  

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnieo z programu wychowawczo-profilaktycznego; 
16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych instytucji; 
17) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych; 
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

ROZDZIAŁ 7 
ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, 

NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 

W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach 
ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.  

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym: 
1) realizację zaleceo zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do nauki; 
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceo w orzeczeniach poradni psychologiczno- 

pedagogicznej i możliwości organizacyjnych Szkoły; 
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 
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6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 
3. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego 
języka obcego do kooca danego etapu edukacyjnego. 

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka 
obcego do zakooczenia cyklu edukacyjnego. 

5. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęd rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym 
wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

6. Liczbę godzin zajęd rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu 
organizacyjnym. 

7. Godzina zajęd rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się prowadzenie zajęd w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych 
zajęd. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

8. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniad dodatkowo nauczycieli posiadających 
wymagane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

9. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym 
lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

10.  W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny 
oraz nauczyciele.  

11.  Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zebrania 
zwołuje wychowawca klasy.  

12.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyd: 
1) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista 

13.  Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane 
udokumentowad swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyd oświadczenie o obowiązku ochrony danych 
osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba 
zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyd w pracach zespołu. 

14.  Dla uczniów, o których mowa w pkt 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program 
po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę 
i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, 
w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

15.  Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.  

16.  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa: 
1) zakres i sposób dostosowania wymagao edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działao nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
z tym, że  w przypadku: 
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działao o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działao o charakterze resocjalizacyjnym, 
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działao  o charakterze 

socjoterapeutycznym, 
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrektora Szkoły 
zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 
z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi 
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie 
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadao;  
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7) wykaz zajęd edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli 
występuje taka potrzeba. 

17.  Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyd w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia.  Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub poprzez 
dziennik elektroniczny. 

18.  Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia. 
19.  W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie 

zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

20.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala 
Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą byd 
przeznaczone na realizację tych form. 

21.  Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny mają obowiązek znad jego treśd oraz stosowad się do zaleceo zawartych w nim.  

ROZDZIAŁ 8 
NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się 
indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas 
określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem 
prowadzącym Szkołę.  

3. Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem 
prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęd.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zgodnie z posiadanymi 
kwalifikacjami. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyd prowadzenie zajęd indywidualnego nauczania 
nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpid w sytuacji braku nauczyciela 
do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęd od siedziby Szkoły 
lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim 
kontakcie z uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się  zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.  
8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające 

z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, 
z wyjątkiem przedmiotów z których uczeo jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami 
(WF, język obcy).   

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może zezwolid 
na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie 
do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

10.  Wniosek, o którym mowa w punkcie 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, zaś Dyrektor 
Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

11.  Informacje dotyczące ucznia oraz jego wyniki nauczania dokumentuje się w dzienniku elektronicznym.  
12.  Tygodniowy wymiar godzin zajęd indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem 

wynosi od 12 do 16, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 
13.  Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagao edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 
2) udział w posiedzeniach zespołu opracowującego IPET; 
3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia 

w życiu Szkoły; 
4) podejmowanie  działao umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 
5) systematyczne prowadzenie dokumentacji osiągnięd ucznia w e-dzienniku. 

14.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji 
nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne formy uczestniczenia 
ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 
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15.  Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy 
rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły.    

16.  Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych 
opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia 
umożliwia uczęszczanie ucznia do Szkoły. Dyrektor Szkoły w przypadku zawieszenia nauczania 
indywidualnego jest zobowiązany powiadomid Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, która wydała 
orzeczenie oraz organ prowadzący Szkołę. 

17.  Uczeo podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach 
określonych w WSO.  

DZIAŁ VI 
ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 
1. Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego powierzając obowiązki doradcy zawodowego 

nauczycielowi, posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Do jego zadao należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 
3) prowadzenie zajęd związanych z wyborem i planowaniem dalszej ścieżki kształcenia i kariery 

zawodowej; 
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działao w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

2. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, 
uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.  

3. Program, o którym mowa w ust. 2, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele 
odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej zatwierdza program. 

DZIAŁ VII 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

ROZDZIAŁ 1  
BAZA SZKOŁY 

1. Do realizacji zadao statutowych Szkoły, Szkoła posiada: 
1) pracownie przedmiotowe z odpowiednim wyposażeniem;  
2) pracownie komputerowe;  
3) sale lekcyjne;  
4) bibliotekę i czytelnię;  
5) salę gimnastyczną małą i dużą; 
6) siłownię;  
7) boisko szkolne;  
8) gabinet pedagoga; 
9) gabinet psychologa; 
10) gabinet pielęgniarki szkolnej;  
11) szatnie;  
12) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji szkolnej;  
13) pracownie specjalistyczne z odpowiednim wyposażeniem.  

2. Zasady korzystania z pracowni określają odrębne regulaminy. 
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ROZDZIAŁ 2 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. Biblioteka jest :  
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują 
nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 
2. Zadaniem  biblioteki w Zespół Szkół nr 3 w Puławach jest :  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 
3) prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowao czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadao nauczycieli bibliotekarzy  należy: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych, 
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory, 
c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji, 
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowao 

i potrzeb, 
e) prowadzenie zajęd z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią 

indywidualny instruktaż, 
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych 

oraz kół zainteresowao, z innymi bibliotekami w realizacji zadao dydaktyczno-wychowawczych 
Szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  Biblioteki. 
2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) przedkładanie Dyrektorowi Szkoły projekt budżetu biblioteki, 
b) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcji, 
d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego 

pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 
h) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza 

zajęd bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
i) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 

czytelnictwa w szkole. 
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzid politykę gromadzenia zbiorów, kierując 

się aktualnym zapotrzebowaniem. 
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęd 

dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa 
Regulamin Biblioteki. 

6. Dyrektor może powierzyd bibliotekarzowi sprawowanie opieki nad uczniami nieuczęszczającymi 
na zajęcia nieobowiązkowe lub zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. 

7. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły, odwołując się 
do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. 
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ROZDZIAŁ 3 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.  
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole; 
2) koordynowania działao w szkole; 
3) zwiększenia skuteczności działania; 
4) ułatwienia wykonywania zadao stojących przed szkołą i nauczycielami; 
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 
7) doskonalenia współpracy zespołowej; 
8) wymiany doświadczeo między nauczycielami; 
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji; 
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu 

zadao; 
11) zwiększenia poczucia bezpieczeostwa nauczycieli; 

3. W Szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.  
4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może corocznie 

dokonywad zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach 
nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęd. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego zadania 
lub rozwiązania problemu. Po zakooczeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 
7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły. Przewodniczącego zespołu doraźnego 

(problemowego, zadaniowego) powołuje Dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie 
uwzględnid wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, 
bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie. 

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi Szkoły w terminie 
do 20 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

9. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu 
opinii i orzeczeo poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeo lekarskich dotyczących ucznia 
odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

10.  Przewodniczący przedkłada  na Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac 
zespołu. 

11.  Nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół nr 3 w Puławach jest obowiązany należed do przynajmniej 
jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 

12.  Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 
13.  Obecnośd nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 
14.  Zespół ma prawo wypracowad wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkao, komunikowania się, 

podziału ról i obowiązków, monitorowania działao i ewaluacji pracy własnej. 
15.  Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania: 

1) W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:  
a) Zespoły Wychowawcze;  
b) Zespół Nauczycieli Języka Polskiego; 
c) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych; 
d) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych; 
e) Zespół Nauczycieli Języków Obcych; 
f) Zespół Nauczycieli Historii i WOS; 
g) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ekonomiczno - Społecznych; 
h) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych; 
i) Zespół ds. Sportu i Rekreacji; 
j) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Wojskowych; 

16. W Szkole mogą działad stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 
działalnośd wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuoczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  
wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 
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DZIAŁ VIII 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

ROZDZIAŁ 1 
ZADANIA NAUCZYCIELI 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuoczą oraz odpowiada za jakośd i wyniki 
tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  
1) dbałośd o życie, zdrowie i bezpieczeostwo uczniów podczas zajęd organizowanych przez Szkołę; 
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego 
przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 
ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnieo, motywowanie uczniów 
do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego 
podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie 
z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałośd o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeo szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, 
w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian 
lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagao edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęd) do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleo zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 
dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo 
przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 
tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c, który objęty jest pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach; 

e) posiadającego zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach wykonywania dwiczeo 
fizycznych. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, 
ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 
według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 
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11) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowao, m.in. poprzez 
pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnieo i zainteresowao przygotowanie do udziału 
w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach; 

12) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości 
i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

13) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
14) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny 

udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeoskich, 
uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych 
przez OKE  lub  inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

16) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez 
Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowao 
lub innej formie organizacyjnej; 

17) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 
natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie 
i kooczenie zajęd oraz innych zapisów Kodeksu Pracy; 

18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych 
wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 
osobistej ucznia; 

20) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 
21) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 
22) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu 
ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizowad: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 
2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęd, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym. 
3) inne zajęcia i czynności wynikające z zadao statutowych Szkoły. 

ROZDZIAŁ 2 
ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:   
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie 

do życia w rodzinie i społeczeostwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działao zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działao umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, 
ich potrzeb i oczekiwao; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeostwa i zaufania; 
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

z rówieśnikami; 
6) pomoc w rozwiązywaniu napięd powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeo szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce; 
7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy 

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 
8)  realizację planu zajęd do dyspozycji wychowawcy; 
9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu 

ustalenia zróżnicowanych wymagao wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 
10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  
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11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności 
na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie 
pracy; 

12) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  
zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia 
w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami 
i rodzicami przyczyn niepowodzeo uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się 
do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów 
na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęd szkolnych, udzielanie 
wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilośd zajęd szkolnych 
i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości, współdziałania, 
wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeostwa 
i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 
odpowiedzialności za ład, czystośd estetykę klas, pomieszczeo i terenu Szkoły,  rozwijanie 
samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

14) podejmowanie działao umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 
pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości 
i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowao i zamiłowao, interesowanie się udziałem 
uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

15) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez 
organizację zajęd pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, 
wyjazdów międzynarodowych; 

16) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 
17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 

osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, 
ale  także - poprzez powierzenie zadao na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 
organizacyjnymi, opiekuoczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 
otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeostwa w Szkole i poza Szkołą; 

19) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki 
i pomocy materialnej  uczniom; 

20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 
występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego 
kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca 
ma prawo ustanowid przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania 
i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas: 
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 
3) wypisuje świadectwa szkolne;  
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, 

poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

ROZDZIAŁ 3 
ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEOSTWA UCZNIOM 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeostwo uczniów, nad którymi sprawuje 
opiekę podczas zajęd edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegad i stosowad przepisy i zarządzenia odnośnie bhp 
i p/poż., a także odbywad wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnid dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. 
W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi; 
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowao odbiegających 

od przyjętych norm. W szczególności powinien reagowad na niebezpieczne, zagrażające 
bezpieczeostwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie 
na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmowad się sprawami 
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postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które 
przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych; 
4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeo 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw; 
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły 
8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działao 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 
miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejśd z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania 
o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnid właściwy nadzór i bezpieczeostwo uczniom biorącym udział 
w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą byd wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 
w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone 
opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęd. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęd przy maszynach i innych urządzeniach 
technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 
bezpieczeostwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęd 
może nastąpid po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeo 
technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie 
stwarzają zagrożeo dla bezpieczeostwa uczniów. 

8. Nierozpoczynanie zajęd, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają byd prowadzone 
zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeostwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kooczenia zajęd 
edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

10.  Nauczyciel ma obowiązek zapoznad się i przestrzegad Instrukcji Bezpieczeostwa Pożarowego w Szkole. 
11.  Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegad zasad 

ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 
12.  Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęd w klasie : 

1) ma obowiązek wejśd do sali pierwszy , by sprawdzid czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 
bezpieczeostwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 
bezpieczeostwa nauczyciel ma obowiązek zgłosid to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. 
Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówid prowadzenia zajęd w danym miejscu; 

2) podczas zajęd nauczyciel nie może pozostawid uczniów bez żadnej opieki; 
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierowad go 

w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielid mu 
pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomid rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły 
wypadek powiadomid Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 
13.  Wychowawcy klas  są zobowiązani zapoznad uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

ROZDZIAŁ 4 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają 
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegad szczegółowy zakres obowiązków 
na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem 
pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
2) wykonywanie zadao sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
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3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie 
zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich;  
6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
7) sumienne i staranne wykonywanie poleceo przełożonego; 
8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 
9) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 
4. Zakresy zadao na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.  

ROZDZIAŁ 5 
WICEDYREKTORZY I INNE STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE 

1. Stanowiska wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami organizacyjnymi Szkoły, tworzy Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły 
powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.  

3. Zakres obowiązków wicedyrektora: 
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 

obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 
2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 
3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 
4) prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 
5) opracowywanie analiz wyników badao efektywności nauczania i wychowania; 
6) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych; 
7) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 
8) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez 

Dyrektora nauczycieli; 
9) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 
10) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich 

zmianach organizacyjnych; 
11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadao zleconych nauczycielom; 
12) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 
13) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 
14) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 
15) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 
16) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach; 
17) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadao i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 
18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 
19) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w Szkole za zgodą 

Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego; 
20) opracowywanie  na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 
21) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 

przedmiotu; 
22) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 
23) egzekwowanie  przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowieo Statutu; 
24) dbanie o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 
25) przygotowywanie  projektów uchwał , zarządzeo , decyzji z zakresu swoich obowiązków; 
26) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www Szkoły oraz systematycznie 

kontrolowanie jej zawartośd; 
27) kontrolowanie prawidłowości wymagao edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom 

w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 
28) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia Dyrektora Szkoły; 
29) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 
30) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 
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31) współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie 
pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

32) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, 
przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

33) wykonywanie poleceo Dyrektora Szkoły. 
34) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnieo. 

4. W Zespole Szkół nr 3 w Puławach obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły 
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

5. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znad i przestrzegad postanowieo zawartych w Regulaminie Pracy.  
6. W Szkole mogą działad, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami 

prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.  

DZIAŁ IX 
PRAWA I OBOWIĄZKI  

CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

ROZDZIAŁ 1 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

1. Każdy uczeo w Szkole ma prawo do:  
1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Zespołu Szkół nr 3 w Puławach; 
2) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi Szkoły; dostępu do statutu Szkoły oraz innych 

dokumentów wewnątrzszkolnych; 
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 
4) znajomości programów nauczania i wymagao edukacyjnych podlegających ocenianiu; 
5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, 

klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeo socjalnych; 
6)  informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęd pozalekcyjnych, imprezach 

szkolnych, rozkładu lekcji; 
7) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości 

organizowanych na zasadach określonych w Statucie Szkoły; 
8) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
9) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych; 
10) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych 

w życiu Szkoły, klasy, samorządu; 
11) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 
12) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, 

że nie narusza praw i godności innych osób; 
13) uzewnętrzniania przekonao religijnych i światopoglądowych; 
14) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
15) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania 

lub wyzysku; 
16) poszanowania własnej godności; 
17) opieki w czasie zajęd organizowanych w szkole; 
18) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
19) czynnego i biernego prawa w wyborach do Samorządu Szkoły; 
20) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy 

domowej; 
21) zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnieo; 
22) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych 

przez Dyrektora Szkoły; 
23) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:   

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;  
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonao innych ludzi;  
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 
d) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru i fryzury; 
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e) przestrzegania postanowieo zawartych w Statucie. 
2. Uczeo w szkole ma obowiązek:  

1)  przestrzegania zasad kultury współżycia; 
2) dbania o honor i tradycje Szkoły; 
3) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej; 
4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i wszystkim ludziom 

poprzez społeczne akceptowane formy; 
5) posiadad legitymację szkolną; 

3. W ostatnim tygodniu nauki uczeo ma obowiązek rozliczyd się ze Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest 
wypełniona karta obiegowa. 

4. Uczeo zwolniony z udziału w zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 
informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęd z tego 
przedmiotu po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeo 
ma byd zwolniony umieszczone są w planie zajęd jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują 
odpowiedzialnośd za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach; 

3) uczeo zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, 
drugiego języka obcego ma obowiązek  uczęszczad na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym 
planie zajęd są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi; 

4) uczeo nabiera uprawnieo do zwolnienia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 
informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

5. Uczniom nie wolno: 
1) przebywad w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.  
2) wnosid na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 
3) wnosid na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.  
4) wychodzid poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęd. 
5) spożywad posiłków i napojów w czasie zajęd dydaktycznych. 
6) rejestrowad przy pomocy urządzeo technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych. 
7) używad podczas zajęd edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje 

przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. 
8) zapraszad obcych osób do Szkoły. 

6. Uczeo zobowiązany jest usprawiedliwid każdą nieobecnośd niezwłocznie po powrocie do szkoły 
na pierwszej godzinie wychowawczej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia 
nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione; 

a) usprawiedliwienia ucznia niepełnoletniego dokonują rodzice lub prawni opiekunowie, 
w przypadku pełnoletniego - on sam w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 
nieobecności na zajęciach, 

b) dokumentem usprawiedliwiającym może byd równiez zaświadczenie lekarskie. 

ROZDZIAŁ 2 
 ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

1. Uczeo na odpowiedzialnośd swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do Szkoły telefon 
komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych 

(z wyjątkiem sytuacji, kiedy nauczyciel wyrazi na to zgodę). 
4. Przed rozpoczęciem zajęd edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej bibliotece) uczeo ma 

obowiązek wyłączyd i schowad aparat telefoniczny. 
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeo ma obowiązek 
zwrócid się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystad z telefonu 
szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły. 

7. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie Szkoły: 
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym, a telefon ucznia zostaje przekazany 

do depozytu; 
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2) uczeo może odebrad aparat po zakooczeniu zajęd edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało 
ustalone z nauczycielem lub Dyrektorem Szkoły. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) 
jest zobowiązany osobiście odebrad aparat lub inne urządzenie elektroniczne. 

3) odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje 
odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym i upomnieniem Dyrektora Szkoły. W skrajnych 
sytuacjach uczeo może otrzymad naganę Dyrektora Szkoły. 

ROZDZIAŁ 3 
NAGRODY I KARY 

1. Uczeo Szkoły może otrzymad nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły; 
2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu 
Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3.  Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 
3) dyplom, 
4) nagrody książkowe lub rzeczowe, 
5) nagrody finansowane są przez Radę Rodziców, z budżetu Szkoły oraz sponsorów. 

4.  Uczeo otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem 
„z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

5.  Ustala się następujące rodzaje kar: 
1) uwaga ustna nauczyciela, 
2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku elektronicznym, 
3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika, 
4) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do Dyrektora, 
5) nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 
6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, 

pedagoga, Dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej), 
7) skreślenie z listy uczniów. 

6.  Kara wymierzana jest na wniosek: 
1) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika Szkoły, 
2) Rady Pedagogicznej, 
3) innych osób. 

7.  Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 
1) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 

z wnioskiem o jej uzasadnienie, 
2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady 

Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 
3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia go o wymierzonej karze. 

ROZDZIAŁ 4 
ZASADY SKREŚLENIA Z LISTY 

1. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o rozpoczęcie procedury skreślenia z listy uczniów.   
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku skreślenia z listy uczniów: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych 
uczniów lub pracowników Szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie 

godności, uczud religijnych lub narodowych;  
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  
5) kradzież;  
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  



Strona 39 z 51 

8) czyny nieobyczajne; 
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 
10) notoryczne łamanie postanowieo Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących;  
11) zniesławienie, np. na stronie internetowej;  
12) fałszowanie dokumentów; 
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 
14) przekroczenie limitu godzin nieobecności nieusprawiedliwionych. W semestrze uczeo może 

opuścid bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20, a w roku szkolnym nie więcej niż 30 godzin 
(spóźnienie traktowane jest jak 0,5 godziny nieobecności nieusprawiedliwionej).  

3. Wyniki w nauce nie mogą byd podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 
4. Procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów: 

1) podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół 
zeznao świadków  zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie 
powiadamia organa ścigania;  

2) Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady 
Pedagogicznej Szkoły;  

3) uczeo ma prawo wskazad swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą byd wychowawca 
klasy, pedagog szkolny. Uczeo może się również zwrócid o opinię do Samorządu Uczniowskiego;  

4) wychowawca ma obowiązek przedstawid Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia 
jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany 
jest zachowad obiektywnośd. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych 
dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, 
rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.; 

5) Rada Pedagogiczna, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  poprzez głosowanie, podejmuje uchwałę 
dotyczącą danej sprawy;   

6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły;  
7) jeżeli uczeo nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice 

lub prawny opiekun;   
8) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 

zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia;  
9) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeo ma prawo uczęszczad na zajęcia do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji.  

DZIAŁ X 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

ROZDZIAŁ 1  
OCENIANIE 

1. Szkoła pracuje w systemie semestralnym, klasyfikując uczniów jeden raz śródrocznie i na koniec roku 
szkolnego. Ponadto raz w semestrze Rada Pedagogiczna dokonuje śródokresowej analizy wyników 
w nauce i zachowaniu. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się w terminie określonym planem organizacji 
zajęd w danym roku szkolnym. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięd 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 
zachowania. Wyniki klasyfikacji po każdym semestrze są wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

2. W szkole obowiązuje elektroniczna forma dziennika lekcyjnego. Dziennik elektroniczny musi spełniad 
wymagania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

3. W szkole ustala się oceny wg następującej skali: 
a)  

Bieżąca i śródroczna skala ocen klasyfikacyjnych 

Cyfrowo słownie Skrót 
6 celujący cel 
5 bardzo dobry bdb 
4 dobry db 
3 dostateczny dst 
2 dopuszczający dp 
1 niedostateczny ndst 
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b) oceny cząstkowe (bieżące) wyraża się cyframi, dopuszcza się "+" i "-" oraz oznaczenia 
w dzienniku lekcyjnym (np. bz, nb.), których komentarz znajduje się w dokumentacji dotyczącej 
wymagao edukacyjnych formułowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 

c) śródroczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 
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Śródroczna skala ocen zachowania 
Słownie Skrót 

Wzorowe wz 
bardzo dobre bdb 

Dobre db 
Poprawne pop 

Nieodpowiednie ndp 
Naganne ng 

4. W dokumentacji przebiegu nauczania nie można stosowad skrótów ocen, należy wpisywad je pełnymi 
nazwami. 

5. Decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie odrębnych przepisów – opracowanych procedur, uczeo może 
byd zwolniony na czas określony z zajęd wychowania fizycznego, wówczas w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się "zwolniony". 

6. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii lub orzeczenia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwalnia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego. 
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

7. Klasyfikowanie koocoworoczne przeprowadza się na zasadach i wg skali ocen określonych odrębnymi 
przepisami. 

8. W Szkole ustala się następujące ogólne kryteria wymagao edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub koocoworocznej: 

 
Skala ocen 
(oznaczenie 
cyfrowe) 

Elementy treści nauczania Ogólne kryteria wymagao 
edukacyjnych 

Uwagi 

dopuszczający 2 
 

Niezbędne w uczeniu 
się danego przedmiotu 

Uczeo ma braki w opanowaniu 
podstawy  programowej, które 
nie przekreślają możliwości 
uzyskania podstawowej wiedzy 
z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki; 
uczeo rozwiązuje (wykonuje) 
typowe zadania teoretyczne 
i praktyczne o niewielkim 
stopniu trudności. 

 

dostateczny 3 Najważniejsze w uczeniu 
się danego przedmiotu Łatwe 
dla ucznia nawet mało 
zdolnego; o niewielkim stopniu 
złożoności, a więc przystępne; 
często powtarzające się 
w programie nauczania; 
dające się wykorzystad 
w sytuacjach szkolnych 
i pozaszkolnych; 
określone programem 
nauczania na poziomie 
nie przekraczającym 
wymagao zawartych 
w podstawie programowej; 
głównie proste, uniwersalne 
umiejętności, w mniejszym 
zakresie wiadomości. 

Uczeo opanował wiadomości 
i umiejętności określone 
podstawą programową 
na danym etapie nauki 
(w danej klasie);  
uczeo rozwiązuje (wykonuje) 
typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności. 

Warstwa ta nie 
powinna 
przekraczad 50% 
treści całego 
programu, 
tj. podstawa 
programowa. 

dobry 4 Istotne w strukturze 
przedmiotu bardziej złożone, 
mniej przystępne aniżeli 
elementy treści zaliczone do 
wymagao podstawowych; 
przydatne, ale nie niezbędne 
w opanowaniu treści z danego 

Uczeo nie opanował w pełni 
wiadomości i 
umiejętności określonych 
programem na danym etapie 
(w klasie), ale opanował 
je na poziomie 
przekraczającym wymagania 

Pogłębienie 
i poszerzenie 
wymagao 
podstawowych, 
ale 
nie obejmujące 
całego programu 
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przedmiotu i innych 
przedmiotów szkolnych; 
użyteczne w szkolnej 
i pozaszkolnej działalności; 
o zakresie przekraczającym 
wymagania zawarte 
w podstawie programowej; 
wymagające umiejętności 
stosowania wiadomości 
w sytuacjach typowych 
wg wzorów (przykładów) 
znanych z lekcji 
i z podręcznika. 

zawarte w podstawie 
programowej; 
 
Uczeo poprawnie stosuje 
wiadomości, rozwiązuje 
(wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne. 

nauczania. 

bardzo dobry 5 Złożone, trudne, ważne 
do opanowania;  
wymagające do korzystania 
z różnych źródeł;  
umożliwiające rozwiązywanie 
problemów;  
pośrednio użyteczne wżyciu 
szkolnym;  
pełne opanowanie treści 
programu nauczania. 

Uczeo opanował pełny zakres 
wiedzy i umiejętności 
określonych programem 
nauczania na danym etapie 
(w klasie);  
uczeo sprawnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami, 
samodzielnie rozwiązuje 
problemy teoretyczne 
i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosowad 
posiadaną wiedzę 
do rozwiązywania zadao 
trudnych i problemów 
w nowych sytuacjach. 

Mogą wykraczad 
poza 
opublikowany 
program 
nauczania. 

celujący 6 Znacznie wykraczające poza 
program nauczania;  
stanowiące efekt samodzielnej 
pracy ucznia; wynikające 
z indywidualnych 
zainteresowao;  
zapewniające pełne 
wykorzystanie wiadomości 
dodatkowych. 

Uczeo posiada wiedzę 
i umiejętności znacznie 
wykraczające poza program 
nauczania danego etapu (klasy);  
samodzielnie i twórczo rozwija 
własne uzdolnienia;  
uczeo biegle posługuje 
się zdobytymi wiadomościami 
w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych 
z programu nauczania 
dla danego etapu (klasy) oraz 
wykraczające poza ten program, 
proponuje rozwiązania 
nietypowe;  
lub uczeo osiąga sukcesy 
w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, kwalifikuje się 
do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) 
albo krajowym lub posiada 
inne porównywalne 
osiągnięcia. 

 

 

9. Szczegółowe kryteria wymagao edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające 
z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, 
uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleo oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym 
opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. 

10. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, formułując szczegółowe wymagania edukacyjne na etapie 
kształcenia młodzieży w Zespole Szkół nr3, powinni uwzględniad: 

1) podstawę programową; 
2) programy nauczania; 
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3) standardy osiągnięd szkolnych ustalone przez Paostwową Komisje Egzaminacyjną; 
4) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów w szkołach publicznych. 
11. Zasady oceniania zachowania: 

1) ocena zachowania ucznia wyraża opinie wychowawcy, nauczycieli, pracowników Szkoły, samorządu 
klasowego i samego ucznia. Powinna uwzględniad w szczególności: funkcjonowanie ucznia 
w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 
etycznych. 

2) śródroczna ocena z zachowania wyraża zachowanie ucznia w danym semestrze, ocena 
koocoworoczna jest wynikiem za cały rok szkolny. 

3) ocena zachowania nie może mied wpływu na ocenę z zajęd edukacyjnych. 
4) Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu ucznia lub nieukooczenia szkoły przez 

ucznia, któremu w ciągu okresu kształcenia w szkole ustalono dwa razy z rzędu naganną roczną 
ocenę z zachowania 

5) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę z zastosowaniem przyjętego w szkole trybu 
postępowania jest ostateczna. 

6) bieżące ocenianie zachowania dokonuje się według następującego kryterium punktowego: 
 

• 51 pkt. i więcej – wzorowe 
• 40-50 pkt. – bardzo dobre 
• 30-39 pkt. – dobre 
• 0-29 pkt. – poprawne 
• mniej niż 0 pkt – minus 30 pkt . – nieodpowiednie 
• poniżej minus 30 pkt. – naganne 

 

7) ocena ucznia z zachowania zostaje określona jako różnica pożądanych i niepożądanych zachowao 
ucznia. 

8) od wystawionej oceny zachowania uczeo lub jego rodzice mają prawo odwoład się na piśmie 
przynajmniej 1 dzieo przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Odwołanie 
od wystawionej oceny każdorazowo rozpatruje Rada Pedagogiczna. Decyzję Rady Pedagogicznej 
zobowiązany jest przekazad uczniowi jego wychowawca. 

9) wykaz kryteriów punktowych oceniania zachowania ucznia: 
 

POŻĄDANE ZACHOWANIA UCZNIÓW (punkty dodatnie) 

Lp Wyszczególnienie 
Maksymalna 

liczba punktów 
Uwagi 

1 

Reprezentowanie Szkoły poprzez udział 
w olimpiadach, konkursach, zawodach 
na szczeblu międzyszkolnym. 30 

Liczbę punktów proponuje opiekun 
(organizator) odpowiedzialny 
za przygotowanie uczestnika, biorąc 
pod uwagę osiągnięcia, wkład pracy i rangę 
imprezy. 

2 

Udział w konkursach, olimpiadach, 
zawodach na szczeblu szkolnym. 

15 

Jw. 
Jeżeli udział w imprezie na szczeblu 
międzyszkolnym jest konsekwencją imprezy 
szkolnej punktów nie przyznaje się. 

3 
Praca w organizacjach (agendach) Szkoły. 

20 
Liczbę punktów proponuje opiekun 
organizacji biorąc pod uwagę aktywnośd, 
indywidualny wkład pracy. 

4 

Praca w organizacjach pozaszkolnych 
działających na rzecz środowiska, 
organizacjach młodzieżowych, 
charytatywnych, bursie międzyszkolnej. 

20 

Liczbę punktów proponuje wychowawca 
klasy po zasięgnięciu opinii z wymienionych 
organizacji. 

5 
Praca na rzecz klasy, właściwa postawa 
wobec obowiązków szkolnych, wysoka 
kultura osobista. 

30 
Liczbę punktów proponuje wychowawca 
klasy po dokonaniu analizy wspólnie z klasą. 

6 
Osiągnięcie 100% frekwencji 
za semestr (w przypadku oceny rocznej 
za rok) 

15 
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NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA UCZNIÓW (punkty ujemne) 
 Wyszczególnienie 

Minimalna liczba 
Punktów 

Uwagi 

8 

Nieobecności nieusprawiedliwione. 1 punkt za każdą 
godzinę powyżej 
siedmiu. 

Liczbę punktów proponuje 
wychowawca klasy po uwzględnieniu 
wniosków innych nauczycieli 
i pracowników Szkoły oraz dokonaniu 
niezbędnych obliczeo. 

9 
Lekceważący stosunek do obowiązków 
szkolnych. 

do 30  

10 
Spóźnienia. 0,5 pkt. za każde 

spóźnienie. 
 

11 

Aroganckie, zachowanie, palenie 
papierosów, używanie wulgaryzmów, 
itp. 

do 30 
w przypadku 
powtarzających się 
sytuacji do 60 pkt. 

 

12 
Używanie środków odurzających, 
alkoholu, bójki, wyłudzenia, zachowania 
agresywne, konflikty z prawem 

60 pkt.  

 

10) nie może uzyskad oceny z zachowania wyższej niż poprawna uczeo, który: 
- ma liczbę punktów ujemnych za nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia większą niż 17 
- ma liczbę punktów ujemnych większą niż 40 

11) uczeo, który otrzymał roczną ocenę z zachowania niższą niż poprawna nie może skorzystad 
z prawa do zdawania drugiego egzaminu poprawkowego 

12) procedura wystawiania ocen z zachowania: 
a) ocena z zachowania jest ustalana w czasie spotkania klasy z wychowawcą nie później niż na 5 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W czasie spotkania nauczyciel winien 
przedstawid uczniom propozycje ocen z zachowania wraz  z uzasadnieniem. Fakt 
przeprowadzenia spotkania winien byd odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

b) nauczyciele, inni pracownicy Szkoły, a w szczególności opiekunowie organizacji powinni 
najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przestawid 
wychowawcy klasy swoje uwagi, dotyczące pozytywnych czy negatywnych zachowao oraz 
zaproponowad liczbę punktów. 

c) najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas 
wykładają w pokoju nauczycielskim listę uczniów wraz z proponowaną oceną oraz liczbą 
uzyskanych punktów. 

d) w czasie klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca klasy przedstawia swoją 
propozycję oceny z zachowania. Jeżeli w okresie kilku dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 
Rady Pedagogicznej wystąpią sytuacje uzasadniające zmianę liczby punktów decydujących 
o ocenie z zachowania, wychowawca klasy przedstawia ten fakt członkom Rady Pedagogicznej 
i proponuje nową ocenę z zachowania. 

12.  Podstawą wystawiania ocen cząstkowych uczniów są: 
1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęd wprowadzający nowy materiał nauczania, zajęd 

powtórzeniowych i utrwalających (kontrola ustna); 
2) polecenia dawane uczniom (np. zadania, dwiczenia) wykonywane w formie ustnej lub pisemnej; 
3) prace klasowe (sprawdziany, testy, dyktanda, zadania, dwiczenia); 
4) obserwowanie uczniów w czasie zajęd edukacyjnych; 
5) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów; 
6) testy i dwiczenia sprawnościowe; 
7) analiza notatek sporządzanych w zeszytach przedmiotowych (np. prace domowe). 

13.  Diagnozowanie postępów i osiągnięd uczniów należy prowadzid systematycznie w różnych formach oraz 
w warunkach zapewniających obiektywnośd oceny. 

14.  Częstotliwośd oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru zajęd z danego przedmiotu oraz 
specyfiki przedmiotu. 

15.  Minimalną liczbę ocen cząstkowych w jednym semestrze ustala się wg następującej zasady: liczba 
określona w następujący sposób: tygodniowy wymiar zajęd x 2+1 

16.  Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą byd spełnione następujące zasady: 
1) jawności – podawanie uczniom (rodzicom lub opiekunom prawnym) ocen do wiadomości; 
2) obiektywności – jasno określone kryteria wymagao na poszczególne oceny; 



Strona 45 z 51 

3) celowości – określenie dynamiki rozwoju ucznia; 
4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 

17.  Przy stosowaniu różnych form oceniania należy przestrzegad następujących zasad: 
1) odpowiedzi ustne winny obejmowad zakres materiału nauczania najwyżej z trzech ostatnich zajęd 

lekcyjnych; 
2) sprawdziany i testy obejmujące dział programowy winny byd zapowiedziane przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem z podaniem zakresu materiału objętego sprawdzianem. Nie może 
byd ich więcej niż 3 w ciągu tygodnia i nie częściej niż 1 dziennie. W szczególnych  przypadkach, 
za zgodą samorządu klasowego, nauczyciel może przeprowadzid sprawdzian z pominięciem 
powyższych zasad; 

3) sprawdziany pisemne obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich zajęd edukacyjnych, trwające 
nie dłużej niż ½ czasu jednostki lekcyjnej nie muszą byd zapowiadane; 

4) sprawdziany o których mowa w pkt. 2 i 3 winny byd sprawdzone, a oceny z nich podane 
do wiadomości uczniów w terminie 2 tygodni od daty ich przeprowadzenia;  

5) na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnid; 
6) wystawiane przez nauczyciela oceny cząstkowe winny byd wpisane w dzienniku zajęd lekcyjnych; 
7) wystawiane przez nauczyciela oceny koocoworoczne (semestralne) winny byd wypadkową ocen 

cząstkowych; 
8) zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów i podają 

je uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego. 
9) pisemne prace kontrolne winny byd na prośbę uczniów (jego rodziców) udostępnione przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
18.  Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwośd 

oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając 
i przestrzegając powyższych ustaleo oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 
do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. 

19.  Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy uczniów: 
1) kontakty bezpośrednie: zebranie ogólnoszkolne, zebranie klasowe, indywidualne rozmowy. 
2) kontakty pośrednie: rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, korespondencja 

elektroniczna; 
20.  Zebrania ogólnoszkolne i zebrania klasowe odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. 

Poszczególni nauczyciele, wychowawcy klas, samodzielnie określają formy i częstotliwośd kontaktów 
z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięd szkolnych konkretnego ucznia. 

21.  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskad informację o: 
1) bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych; 
2) szczegółowych kryteriach wymagao edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne; 
3) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów; 
4) zasadach oceniania zachowania. 

22.  Na trzy dni przed koocoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformowad ucznia lub 
jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

23.  O przewidywanej dla ucznia semestralnej lub koocoworocznej ocenie niedostatecznej należy 
poinformowad rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku oceny koocoworocznej powiadomienia 
należy dokonad najpóźniej na trzy tygodnie przed zakooczeniem rocznych zajęd edukacyjnych. Dowód 
powiadomienia przechowuje wychowawca klasy przez okres trzech miesięcy. 

ROZDZIAŁ 2 
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

1. Uczeo może byd niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania.  

2. Uczeo niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego 
rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeo nie jest promowany do klasy programowo wyższej 
lub nie kooczy szkoły. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny 
tok lub program nauki, uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz 
uczeo, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic 
programowych.  

5. Uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu 
sprawdzającego z wychowania fizycznego, zajęd artystycznych oraz dodatkowych zajęd edukacyjnych. 
Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

6. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo zakooczenia 
rocznych zajęd dydaktyczno- wychowawczych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

zajęd komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mied przede wszystkim formę zadao praktycznych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w pkt 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych 
zajęd edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych 
lub pokrewnych zajęd edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeo spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza 
szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 
ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciele obowiązkowych zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy.  
11. Przewodniczący komisji, o której mowa w pkt 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęd edukacyjnych, z których uczeo może zdawad egzaminy w ciągu jednego dnia. 
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska 

nauczycieli, o których mowa w pkt 10 lub skład komisji, o której mowa w pkt 11, termin egzaminu 
klasyfikacyjnego, zadania (dwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane 
oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez Dyrektora Szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęd edukacyjnych jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ 3 
EGZAMIN POPRAWKOWY 

1. Uczeo, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch 
przedmiotów obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy z tych zajęd  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
informatyki, zajęd komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin 
powinien mied przede wszystkim formę zadao praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeo może zdawad egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 
4. Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakooczenia zajęd dydaktyczno-

wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
6. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzieo przed 
egzaminem poprawkowym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami 
w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniad możliwości psychofizyczne ucznia. 
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9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 
powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 
szkoły.  

10.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

11.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 
13.  Uczeo, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  
14.  Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu 
poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

15.  W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję 
do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ 4 
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM 

1. Uczeo lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosid zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłoszone w terminie do 2 dni 
od zakooczeniu zajęd dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może byd 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. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych nie może byd niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia.  

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, 
w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

10.  Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych 
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.  
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ROZDZIAŁ 5 
PROMOWANIE I UKOOCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeo otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęd 
edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe 
od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promowad ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

3. Uczeo, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci 
i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęd edukacyjnych celującą roczna ocenę 
klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeo uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 
klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę koocową celującą. 

5. Uczeo realizujący obowiązek nauki poza Szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego oraz 
dodatkowych zajęd edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji 
z wymienionych zajęd przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej 
lub ukooczenia szkoły. 

6. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęd edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem. 

7. Uczeo kooczy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się w klasach 
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 
pkt 2.  

8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez 
Kuratora Oświaty.  

DZIAŁ XI 
WARUNKI BEZPIECZNEGO  

POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 

ROZDZIAŁ 1  
ZASADY OGÓLNE 

1. W celu zapewnienia bezpieczeostwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami 
patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren Szkoły sprawują: 
pracownik obsługi Szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.   

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceo nauczycieli dyżurnych 
oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw 
międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeostwo w czasie organizowanych 
przez nauczycieli zajęd na terenie Szkoły oraz poza jej terenem, w trakcie wycieczek; 

4. Podczas zajęd obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeostwo uczniów 
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego 
poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęd;  

5. Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie z harmonogramem 
dyżurów; 

6. Podczas zajęd poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo uczniów ponosi 
nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

7. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii 
inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęd, opracowuje 
regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

8. Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo. 
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9. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 
10.  Uczniowie powinni przestrzegad godzin wyjścia/wejścia do Szkoły. 
11.  Ucznia może zwolnid z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęd 

edukacyjnych – na wniosek rodziców (opiekunów). W przypadku, gdy uczeo jest pełnoletni zwolnienia 
może dokonad sam uczeo.  

12.  W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwoład pierwsze lekcje, a zwolnid uczniów z ostatnich. 
13.  Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęd) jest możliwe pod warunkiem, 

że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik Szkoły. 
14.  W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia 

pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły. 
15.  Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie ratunkowe (w razie 

potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 
16.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i Kurator Oświaty, 

a o wypadku w wyniku zatrucia – Paostwowy Inspektor Sanitarny. 

ROZDZIAŁ 2  
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeo, który nie ukooczył 18 lat, używa alkoholu lub innych 
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 
świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąd następujące kroki: 

1) przekazad uzyskaną informację wychowawcy klasy; 
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga i Dyrektora Szkoły. 
3) wychowawca wzywa do Szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 
potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 
rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 
profilaktycznej może zaproponowad rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki 
i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia 
o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

5) w przypadku, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływao wychowawczych, 
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub 
policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

2. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukooczył 17 lat, przestępstwa  
ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu 
postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomid o tym prokuratora lub policję. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeo będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków powinien podjąd następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły; 
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeostwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 
4. W przypadku zgłoszenia przez nauczyciela podejrzenia że na terenie Szkoły znajduje się uczeo będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków Dyrektor Szkoły powinien podjąd następujące kroki: 
1) wezwad lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej; 
2) zawiadomid o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

ucznia ze Szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia 
w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 
i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły/placówki; 

3) zawiadomid najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - 
odmawiają przyjścia do Szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 
zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu 
nietrzeźwości, policja ma możliwośd przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwieo, albo do policyjnych 
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pomieszczeo dla osób zatrzymanych– na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 
godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeo 
nie ukooczył 18 lat. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk 
powinien podjąd następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest 
możliwe w zakresie działao pedagogicznych) ustalid, do kogo znaleziona substancja należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję.  
3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 
6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeo posiada przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk, powinien podjąd następujące kroki: 
1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądad, aby 

uczeo przekazał mu tę substancję, pokazał zawartośd torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 
odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 
substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonad czynności przeszukania odzieży 
ani teczki ucznia - jest to czynnośd zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa 
ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3) w przypadku, gdy uczeo, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 
i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 
należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4) jeżeli uczeo wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazad ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalid, w jaki 
sposób i od kogo, uczeo nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 
możliwie dokładną notatkę z ustaleo wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

ROZDZIAŁ 3  
PODSTAWOWE ZASADY PRZESTRZEGANIA BEZPIECZEOSTWA UCZNIÓW 

1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeostwo i zdrowie 
uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęd poza Szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęd obowiązkowych 
i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia; 
2) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 
3) sprawdzanie warunków bezpieczeostwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone 

zagrożenie usunąd lub zgłosid Dyrektorowi Szkoły); 
4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeostwa uczniów; 
5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły; 
6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów 
3. W razie wypadku należy udzielid pierwszej pomocy, zawiadomid i wezwad pielęgniarkę, w razie potrzeby 

wezwad pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy zgłosid do Dyrektora Szkoły). 
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęd - niezwłocznie się je przerywa 

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły. 
5. Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego 

oraz sekretariat, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej 
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mied miejsce po zaopatrzeniu 
ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz 
po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 
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DZIAŁ XII 
POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 
1. Każda wchodząca w skład Zespołu szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, dotyczy to między 

innymi: 
1) arkuszy ocen uczniów; 
2) protokołów egzaminów dojrzałości; 
3) dzienników lekcyjnych; 
4) protokołów Rad Pedagogicznych; 
5) akt osobowych nauczycieli i pracowników; 
6) innych dokumentów. 

4. Gospodarka finansowa i materiałowa prowadzona jest przez Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o Systemie Oświaty oraz przepisy 

wykonawcze. 
6. Dyrektor Szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników. 
7. Statut może byd częściowo lub całkowicie zmieniony na wniosek Organów Szkoły i po zaopiniowaniu 

przez wszystkie Organy Szkoły. 
8. Statut uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu. 
9. Zmiany i uzupełnienia do Statutu wprowadza się w trybie uchwał Rady Pedagogicznej i przesyła 

Organowi Prowadzącemu Szkołę. 
10. Statut obowiązuje uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. 


