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 CZĘŚĆ  I  
 

dotyczy: 

Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 
 
 

 

Podstawa prawna: 
 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. Ustaw z 2004r., 

nr 256, poz. 2572 - z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół   (Dz.   U.   z dnia   19   czerwca   2001r.)    ze   zm.   2007.03.14   zm. 

(Dz.U.2007.35.222) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) 

4. Uchwała Nr 792  Rady  Miasta  Konina  z  dnia  30  kwietnia  2014  roku 

w sprawie zmiany nazwy liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 

5. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2014roku 

6. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 roku 
 

 

W oparciu o w/w akty prawne opracowano statuty dla następujących typów 

szkół publicznych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja 

Kopernika na podbudowie gimnazjum: 

IV Liceum Ogólnokształcące 3-letnie, 

Technikum 4-letnie, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi 3–letnia. 
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 DZIAŁ I  
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY DEFINIUJĄCE 

 

 

§ 1 
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

 szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół lub typ szkoły 

wchodzącej  w  skład  Zespołu  jeśli  określenie  użyto  w  części  statutu 

dotyczącej typu szkoły, 

 ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, 

 statucie – należy przez to rozumieć statut danego typu szkoły wchodzący 

w skład Zespołu Szkół im. M. Kopernika, 

 dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego, 

radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole, 

 uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich 

rodziców lub prawnych opiekunów, 

 wychowawcy – należy, przez to rozumieć nauczyciela, któremu 

szczególnej  opiece  wychowawczej   powierzono   jeden   z oddziałów 

w szkole, 

 o organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Konin, 

 organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to 

rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

 

§ 1 
Ustalona nazwa szkoły używana w pełnym brzmieniu to: 
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika. 
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§ 2  

 

Siedzibą Zespołu Szkół im. M. Kopernika jest budynek przy Alejach 1-go 

Maja22 wraz z budynkiem przy ul. Żeglarskiej 9 w Koninie. 
 

 

§ 3 
Organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

 

 
 
 

§ 4 
Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  jest  Wielkopolski 

Kurator Oświaty. 
 

 

§ 5 
Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora jest 

organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

 
 
 

§ 6 
1. Zespół Szkół im. M. Kopernika posiada sztandar, hymn szkoły, ceremoniał 

szkoły i logo szkoły. 

2. Załącznik nr 1 do statutu stanowi wzór logo szkoły i treść hymnu szkoły. 
 
 

 

§ 7 
Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami, ich wzory 
znajdują się w załączniku nr 2 do statutu. 

 

 
 
 

§ 8 
Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w jej skład zawierającą nazwę Zespołu w pełnym brzmieniu tj. 

Zespół Szkół im. M. Kopernika, 62-510 Konin, ul. Aleje 1-go Maja 22. 
 

 
 
 

§ 9 
Zespół posiada tablicę o treści: Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. 



5 

§ 10  

 

1. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez 

Szkoły wchodzące w  skład  Zespołu  Szkół  podaje  się  nazwę  szkoły 

w pełnym brzmieniu; tj.: 

 IV Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika; 

 Technikum Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika; 

 Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  z Oddziałami  Integracyjnymi   Zespołu 

Szkół im. Mikołaja Kopernika; 

bądź w formule zgodnej z pieczęcią urzędową. 

2. Nazwa szkoły umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 
 

 

§ 11 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu   nauczania,   działalności   wychowawczej   i   opiekuńczej   oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. nr 23 poz. 225 z późn. zm.). 

2. Obieg dokumentów odbywa się zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

3. W dokumentacji szkolnej stosowane są następujące kolory zapisów: kolor 

czarny i niebieski stosowany jest zwyczajowo podczas zapisów 

w dokumentacji, kolor czerwony zarezerwowany jest tylko i wyłącznie do 

dokonywania korekt, poprawek i zmian w zapisach. 
 

 

§ 12 
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 
 

 

§13 
W skład Zespołu Szkół im. M. Kopernika wchodzą również: 

 biblioteka, 

 świetlica. 

§ 14 
Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy o systemie oświaty w szkole mogą 

działać stowarzyszenia i organizacje z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych. 
 

 

§ 15 
Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne 

przepisy. 
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ROZDZIAŁ III 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 
 
 

§ 1 
Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  oraz  w  przepisach 

wydanych  na  jej  podstawie  koncentrując  się  na  prowadzeniu  działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, oraz opiekuńczej, z uwzględnieniem  programu 

wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły, dostosowanych do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 
 

 

§ 1a 
Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych 

warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju 

organizacyjnego. Powyższe działania dotyczą: 

a) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji 

celów i zadań statutowych; 
b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

c) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 

d) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

e) zarządzania szkołą lub placówką. 
 

 
 

§ 2 
Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów uwzględniając 

ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości 

psychofizyczne. 
 

 

§ 3 
Szczegółowe cele i  zadania  Zespołu  Szkół  im.  M.  Kopernika  zawarte  są 

w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 
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Dział  II  
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 

 

ROZDZIAŁ I 
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 

 

 

§ 1 
Zadania i kompetencje organów prowadzących szkołę oraz organu 

sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady 

sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły 

w sprawach administracyjnych i finansowych określają odrębne przepisy. 
 

 
 
 

§ 2 
Organy, o których mowa w §1 mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie 

w zakresie na zasadach określonych w ustawie. 
 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANY SZKOŁY 

 

 

§ 1 
Organami Zespołu Szkół im M. Kopernika są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Samorząd Uczniowski, 

d) Rada Rodziców. 
 

 
 
 

§ 2 
Organy działające w Zespole są wspólne dla wszystkich typów szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 
 
 

 

§ 3 
Niniejszy statut określa podział kompetencji pomiędzy organami szkoły, zasady 

zatwierdzenia, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów szkoły. 
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§ 4  

 

W przypadku problemów, sporów lub konfliktów dotyczących kompetencji czy 

zasad współpracy między organami szkoły dyrektor, w celu wypracowania 

dobrego rozwiązania, powołuje zespół w składzie: 
a) Dyrektor (lub wicedyrektor), 

b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 
c) Przewodniczący Rady Rodziców, 

d) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
 

 

§ 5 
Dyrektor Szkoły może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie 

szkoły lub w sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor Szkoły 

podejmuje decyzje po wysłuchaniu członków zespołu. 
 

 

§ 6 
Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady 
Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto. 

 

 

§ 7 
Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między 

nauczycielem a rodzicem. 
 

 

§ 8 
W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się co następuje: 

a) rodzic ucznia zgłasza zastrzeżenia wychowawcy oddziału, 
b) wychowawca przedstawia sprawę Dyrektorowi Szkoły, 

c) sprawę rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu stron. 
 
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ III 
DYREKTOR SZKOŁY 

 

 
 
 

§ 1 
1) Stanowisko  Dyrektora  powierza  i  odwołuje  z niego  organ  prowadzący 

szkołę. 
2) Postępowanie  w  sprawach,  o  których  mowa  w  ust.1,  określają  odrębne 

przepisy. 
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§ 2  

 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór  pedagogiczny,  z zastrzeżeniem  art.  36  ust.  2  Ustawy 

o systemie oświaty; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność 
za    ich    prawidłowe    wykorzystanie,    a    także    może    organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki; 

5a) wykonuje   zadania   związane   z zapewnieniem   bezpieczeństwa   uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 
8) uchylony (z dniem 1 IX 2015 r.) 

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły lub placówki; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów 

w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje w 

formie decyzji administracyjnej, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
3. Dyrektor ma prawo do delegowania uprawnień podległym pracownikom. 

4. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych 

z zapewnieniem  uczniom  i  pracownikom  szkoły  bezpiecznych  warunków 

pracy, pobytu i opieki. 

5. Dyrektor  wydaje   zarządzenia   we   wszystkich   sprawach   związanych 

z właściwą     organizacją     procesu     dydaktycznego,     wychowawczego 

i opiekuńczego w szkole oraz w sprawach dotyczących pracy pracowników 

administracji i obsługi. 

6. Zarządzenia dyrektora podlegają każdorazowo  ogłoszeniu  w  Księdze 

zarządzeń  oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju  nauczycielskim w budynku 

przy ul. 1 Maja 22 i ul. Żeglarskiej 9. Każdorazowo adresaci zarządzenia, 

wymienieni w jego treści, zobowiązani są do złożenia podpisu pod jego 
tekstem jako potwierdzenia zapoznania się i przyjęcia do stosowania. 
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§ 3  

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor 

w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2. przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły; 

3. występowania z wnioskami, po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej 

w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 
 

 

§ 4 
Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

 
 
 

§ 5 
Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu 

opinii powiatowej rady zatrudnienia, ustala profile kształcenia ogólno 

zawodowego prowadzone w liceum ogólnokształcącym. 
 
 

 

§ 6 
W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

 
 
 
 

§ 7 
Dyrektor podejmuje decyzje i rozstrzyga we wszystkich innych sprawach nie 

uregulowanych w statucie. 
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ IV 
RADA PEDAGOGICZNA 

 

 
 
 

§ 1 
W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły 
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 
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§ 2 

 

 

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję 

instruktorów praktycznej nauki zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej 

mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. 
 

 

§ 3 
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

 
 

 

§ 4 
Zebrania  Rady  Pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz 

w  miarę  potrzeb.  Zebrania  mogą  być  organizowane  na  wniosek  organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu 

prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 
 

 

§ 5 
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest 

odpowiedzialny   za   zawiadomienie   wszystkich   jej   członków   o   terminie 

i porządku zgodnie z Regulaminem Rady. 
 
 

 

§ 6 
Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż jeden raz 
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Dyrektor, co najmniej 

raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy. 
 
 

 

§ 7 
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole; 
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4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalenie regulaminu swojej działalności; 

7) przygotowanie projektu statutów szkoły i jego zmian; 

8) zatwierdzanie kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium 

Prezesa Rady Ministrów; 
9) Przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniom 

stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w 

tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 
 
 

 

§ 8 
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację  pracy  szkoły,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
 

 

§ 9 
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 
 
 

 

§ 10 
1. Rada Pedagogiczna uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmiany. 

2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony. 
 

 

§ 11 
1. Rada Pedagogiczna  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
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2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
 
 

 

§ 12 
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Rada  Pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności,  zebrania  Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 
3. Nauczyciele  są  zobowiązani do  nieujawniania  spraw  poruszanych  na 

posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
RADA RODZICÓW 

 

 

§ 1 
1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 

uczniów. 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców uczniów. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem szkoły. 
 

 

§ 2 
1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2. W  celu  wspierania  działalności  statutowej  szkoły  Rada  Rodziców  może 

gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, 

o którym mowa w § 1 ust.3. 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

 
 
 

§ 1 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 
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2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu  równym,  tajnym i 

powszechnym. Organ Samorządu jest jedynym reprezentantem  ogółu 

uczniów. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski   i   opinie   we   wszystkich   sprawach   szkoły,   w   szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające  zachowanie 

właściwych proporcji między  wysiłkiem  szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

 
 
 
 

 CZĘŚĆ  II  
dotyczy: 

 

 

TECHNIKUM 
4-letniego, dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 

 

 

 DZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

 
 
 

§ 1 
Szkoła  wchodzi  w  skład  Zespołu  Szkół  im.  M.  Kopernika.  Nazwa  Szkoły 
w pełnym brzmieniu używana na świadectwach szkolnych i innych 

dokumentach to: Technikum Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika. 
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§2 
Siedzibą Szkoły jest budynek przy Alejach 1-go Maja 22 w Koninie. 

 

 
 
 

§3. 
Szkoła używa pieczęci urzędowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) o treści 

wspólnej dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu (część I, 

dział I, rozdział II, §8) 
 

 

§4 
Pozostają w mocy §3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 część I działu I, rozdział II. 

 

 

§5 
4-letnie Technikum dla młodzieży kształci w następujących zawodach 

i specjalnościach: 

a) technik ochrony środowiska 

b) technik hotelarstwa, 

c) technik organizacji usług gastronomicznych, 
d) technik teleinformatyk, 

e) technik informatyk – klasa wojskowa, 
f) technik ekonomista. 

g) technik żywienia i usług gastronomicznych 
 
 

 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 
 
 

§ 1 
Ogólne cele i zadania szkoły ujęto w części I, dział I, rozdział III,§1 i 2. 

 

 
 
 

§ 2 
Rodzice i nauczyciele na zasadzie określonych w Statucie współdziałają ze sobą 

w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 
 

 

§ 2a 
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne 

z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w 
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tym praktyczną naukę zawodu; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których 
mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

1a.  Formami  działalności  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły  są  także 

zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

12 ust. 2, zajęcia edukacyjne, o których  mowa  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 13 ust. 3, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.20) ), organizowane w 

trybie określonym w tych przepisach. 

1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor 

szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i rady rodziców. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a 

zajęcia edukacyjne. 
3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z 

udziałem wolontariuszy. 
 

 

§ 3 
1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności: 

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, oraz świadectwa dojrzałości, 

b) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, 

c) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez 

organizowanie    kół    zainteresowań,    imprez    sportowych,    olimpiad 

i konkursów, 

d) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym 

fizycznie oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach 

losowych, 

e) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności 

z opanowaniem treści programu nauczania. 
2. Szkoła   zapewnia   bezpłatne   nauczanie   w   zakresie   ramowych   planów 

nauczania. 
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3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. 
 

 
 
 

§ 4 
1. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

a) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 

b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych 

do niej, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, upowszechnia 

zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 

c) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym), 
d) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 

e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

f) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny 

rzeczywistości, 
g) budzi szacunek do pracy, 

h) wdraża do dyscypliny i punktualności, 

i) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości takie jak: 

przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność a także umiejętności 

samokształcenia, doskonalenia się i skutecznego komunikowania się oraz 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

j) wspiera inicjatywy uczniów oraz ich działalność samorządową, 

k) tworzy warunki pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Szkoła  wypracowuje  i  realizuje  program  będący  alternatywą  dla 

zagrożeń  społecznych młodego człowieka. 

3. Szkoła wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzy 

pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze. 
 

 
 
 

§ 5 
1. Szkoła  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  odpowiednio  do  ich  potrzeb  oraz 
posiadanych możliwości. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

a) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, 

b) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, 

potrzebującymi takiej opieki uczniami, 

c) organizowaniu wewnątrzszkolnego doradztwa oraz współdziałaniu 

z innymi instytucjami świadczącymi doradztwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i rodzicom w tym zakresie. 
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§ 6 
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te 

zajęcia, 

b) w przypadku  nieobecności  nauczyciela  na pierwszych i  ostatnich 

zajęciach lekcyjnych klasy: 

- jeżeli o nieobecności nauczyciela dzień wcześniej młodzież była 

poinformowana, klasa rozpoczyna zajęcia później lub kończy 

wcześniej, 

- jeżeli młodzież takiej informacji nie posiadała zajęcia odbywają się 

zgodnie z planem, a młodzież pod opieką wyznaczonych nauczycieli 
ma zajęcia zastępcze, 

c) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury. 
 

 

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele 

oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 
 

 
 
 

§ 7 
Plan  dyżurów  nauczycielskich  ustala  Dyrektor,  uwzględniając  tygodniowy 

rozkład zajęć i możliwości kadrowe. 
 
 
 
 
 
 

 

§ 8. 
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę 

określają odrębne przepisy. 
 

 

§ 9 
1. Każdy oddział  powierza  się  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu 

z  nauczycieli uczącym w tym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości 

pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności,  wychowawca  prowadzi  oddział 

powierzony jego opiece wychowawczej przez cały okres nauczania. 

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
4. Dyrektor może z urzędu dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy. 

5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu. 
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 DZIAŁ  II  
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 

 

§ 1 
Obowiązują zasady i przepisy dotyczące Zespołu Szkół im. M. Kopernika 

uwzględnione w części I Statutu, dział II. 
 

 
 
 

 DZIAŁ III  
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

 
 
 

§ 1 
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy 

jest cykl nauczania. 

2. Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw  świątecznych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich  określają  przepisy 

o organizacji roku szkolnego. 

3. Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  okresy.  O  terminie  zakończenia  okresu 

i klasyfikacji    śródrocznej    decyduje     Dyrektor     i     określa     daty 

w harmonogramie organizacji roku szkolnego. 

4. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 

września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. 
 
 

 

§ 2 
Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

a) plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 
b) arkusz organizacji szkoły, 

c) tygodniowy rozkład zajęć, 

d) plan nadzoru. 
 

 

§ 3 
1. Plan  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły  określa  w  szczególności 

podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
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2. Plan pracy  dydaktyczno-wychowawczej  szkoły  przygotowuje  Dyrektor 

a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
 

 
 
 

§ 4 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz 

organizacji szkoły opracowywany przez Dyrektora na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego szkoły do 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja 

każdego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników  szkoły,  łącznie  z liczbą  stanowisk  kierowniczych,  ogólną 

liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań 

i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę. 
 

 
 
 

§ 5 
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany 

przez  Dyrektora  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 

 
 
 

§ 6 
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne 

przepisy. 
 
 

 

ROZDZIAŁ II 
FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 
 

 
 
 

§ 1 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny 

tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 
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5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych – wychowawczych organizuje się 

przerwy      międzylekcyjne      -      pięciominutowe,      dziesięciominutowe 

i piętnastominutowe. 
 

 
 
 

§ 2 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania 

zgodnym   z odpowiednim   ramowym   planem   nauczania   i   programem 

wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

2. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na 

konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - 

dojdzie do podziału oddziałów na grupy. 

3. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2 należy uwzględniać 

zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz 

wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę. 
 

 

§ 3 
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- 

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyszkolnych oraz  podczas wycieczek i wyjazdów. 

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

przez szkołę środków finansowych. 

3. Minimalna liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych 

zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, jest ustalana 

przez organ prowadzący 
 

 

§ 4 
W szkole działają specjalistyczne pracownie ćwiczeń praktycznych.  Pracownie 

działają  w oparciu  o  regulaminy pracowni  i  z zachowaniem  przepisów  bhp 

uwzględniających specyfikę zawodu. Regulamin opracowuje opiekun pracowni. 
 

 

§ 5 
W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia  w  profilach  mogą  być  prowadzone  na  terenie  innych  jednostek 

organizacyjnych, w zakładach pracy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. 
 

 

§ 6 
1. Uczniowie mają możliwość  uzyskania  w szkole  nieodpłatnej pomocy 

psychologiczno     –     pedagogicznej     polegającej     na     rozpoznawaniu 
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a) rodzicami,  

b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami 
 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, 

którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi. Koordynatorem zespołu jest 

nauczyciel wychowawca danego oddziału. 
3. W szkole istnieje ponadto zespół psychologiczno–pedagogiczny (w skład 

którego wchodzą zatrudnieni w szkole specjaliści – psycholog, pedagog), 

którego działalność polega na: 
a) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń 

szkolnych, 
c) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

d) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

e) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród 

uczniów, nauczycieli i rodziców, 

f) wspieraniu uczniów w dokonaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie, 

g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących 

szanse edukacyjne ucznia, 

h) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich 

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, 

i) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

4. Zadania zespołu psychologiczno – pedagogicznego realizowane są we 

współpracy z: 
 

 
 

psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, 
c) innymi szkołami i placówkami, 

d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
 

 

§ 7 
Pomoc psychologiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 

a) porad dla uczniów, 

b) porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli, 

c) warsztatów dla uczniów, 

d) zajęć dydaktycznych, 
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e) zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, 

f) zajęć psychodydaktycznych dla uczniów i rodziców, 

g) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (w formie: porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń dla uczniów i rodziców). 
 
 

 

ROZDZIAŁ III 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

 

§ 1 
1. Biblioteka  szkolna  jest  pracownią  szkolną,  służącą  realizacji  potrzeb  i 

zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu nauczycieli, oraz w miarę możliwości wiedzy o 

regionie. 

2. W skład biblioteki wchodzą: 

a) wypożyczalnia, 

b) czytelnia, 

c) stanowiska multimedialne. 
 

 

§2 
1. Z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie, 

b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

c) inne osoby - za zgodą Dyrektora. 
2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta czytelnika. 

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. 
 

 

§ 3 
1. Do zakresu działania nauczyciela-bibliotekarza w szczególności należy: 
a) opieka nad zbiorami biblioteki, 

b) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom, 

c) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów 

d) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

e) rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz 

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość  kulturową 

i społeczną. 



24 

 

 

§ 4 
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. 

2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego 

rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
5. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo 

ustala Dyrektor. 

6. Pracownicy biblioteki szkolnej powinni umożliwiać: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

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

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów 

(w grupach lub oddziałach). 

7. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do stałej współpracy z nauczycielami 

w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz 

informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych. 

8. Biblioteka powinna nawiązywać kontakty bezpośrednio z wydawnictwami 

oraz z innymi placówkami bibliotecznymi w celu umożliwienia swoim 

czytelnikom korzystania ze zbiorów nie będących w dyspozycji biblioteki. 
9. Biblioteka  powinna  współpracować  z rodzicami  (prawnymi  opiekunami) 

uczniów w zakresie: 

a) uzupełniania księgozbioru, 

b) udzielania  pomocy  w  zakresie  doboru  literatury  pomagającej  rozwiązać 

kłopoty wychowawcze, 
c) prowadzenia cyklu szkoleń pedagogizujących. 

 

 

§ 5 
Szczegółowe  zasady  korzystania  z biblioteki  oraz  współpracy  z uczniami, 

nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami określa Regulamin Biblioteki 

przygotowany przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika. 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

 

§ 1 
1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 
2. Zasady pracy świetlicy określa odrębny regulamin. 
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 DZIAŁ  IV  
NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY I RODZICE 

 

 

ROZDZIAŁ I 
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 

 

 

§ 1 
1. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników:  ekonomicznych, 

administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi. 
2. Zasady  zatrudniania  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły  określają 

odrębne przepisy. 

§ 2 
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 
 
 

 

ROZDZIAŁ II 
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI – PRZEPISY OGÓLNE 

 

 

§ 1 
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie,  postawą  moralną i obywatelską,  a także  o poszanowaniem 

godności osobistej ucznia. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie 

oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. 
 
 

 

§ 2 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

2. W ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel przede 

wszystkim: 

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo, 

b) zapewnia prawidłowy przebieg  procesu  dydaktycznego, w 

szczególności poprzez: 
- realizację obowiązujących programów nauczania, 

- stosowanie właściwych metod nauczania, 

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
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- pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie 

zajęć, 

- bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, 

- właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji 

działalności pedagogicznej. 

- wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności 

oraz zainteresowań, 

- udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń 

szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, 

- dbanie o powierzoną jego opiece pracownię przedmiotową, 

środki dydaktyczne i inny sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły, 

- branie czynnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach 

Rady  Pedagogicznej  oraz  posiedzeniach  zespołów,  do  których 

został powołany, 

- pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

- systematyczne    doskonalenie    umiejętności    dydaktycznych 

i podnoszenie wiedzy merytorycznej oraz doskonalenie własnego 

warsztatu pracy, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 
 

 

§ 3 
W ramach 40- godzinnego tygodniowego czasu pracy nauczyciel obowiązany 

jest realizować: 

1) zajęcia    dydaktyczno-     wychowawcze     i     opiekuńcze     wynikające 

z tygodniowego obowiązkowego planu zajęć; 

2) zajęcia  wpływające  na   rozwijanie   umiejętności   i  uzdolnień  uczniów 

w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do 

dyspozycji Dyrektora Szkoły zgodnie a art.42 ust.2 pkt. 2 Karty 

Nauczyciela, 
3) inne  czynności  oraz  zajęcia  edukacyjne;  opiekuńcze  i  wychowawcze 

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (koła zainteresowań; 

zajęcia wyrównawcze); 

4) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 
 

 

§ 4 
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady 

Pedagogicznej, na zasadach określonych w art.43 ust.3 Ustawy o systemie 

oświaty. 



27 

 

 

§ 5 
1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne 

doskonalenie umiejętności  dydaktycznych,  oraz  podnoszenie  poziomu 

wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez: 

a) pracę własną, 

b) udział w pracach zespołu przedmiotowego, 

c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
 

 

§ 6 
Zasady  i  tryb  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego  oraz  oceniania  pracy 

nauczycieli określają odrębne przepisy. 
 

 

§ 7 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. 

2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, 

Przewodniczący Zespołu. 

3. Zespół  przedmiotowy  pracuje  wg  planu  sporządzonego  na  dany  rok 

szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły. 
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru 

programów  nauczania  i  propozycji  podręczników  dopuszczonych  do 

użytku szkolnego, 

b) wspólne  opracowanie  szczegółowych  zasad  oceniania  uczniów  oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego, 
d) współdziałanie  w  organizowaniu  pracowni  przedmiotowych,  a  także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY 

 

 

§ 1 
Oddziałem opiekuje się Nauczyciel-Wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości 

i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 
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§ 2 
1. Formy wypełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane 

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

2. Zadania realizowane są w oparciu o program wychowawczy i program 

profilaktyki   Szkoły,   na   podstawie   których   Nauczyciel–Wychowawca 

przygotowuje Plan Wychowawcy Klasowego na dany rok szkolny. 
 

 

§ 3 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności: 

a) tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

c) podejmowanie   działań   umożliwiających    rozwiązywanie    konfliktów 

w zespole   uczniów   oraz   pomiędzy   uczniami   a   innymi   członkami 

społeczności szkolnej. 

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

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami 

 planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające 

jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

 ustala treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach 

z wychowawcą  (Plan Wychowawcy Klasowego na  dany rok 

szkolny), 

c) informuje  uczniów  oraz  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  warunkach 

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania  wyższej   niż   przewidywana   rocznej   oceny   klasyfikacyjnej 

z zachowania, 
d) informuje o sposobie realizacji §4, ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. z późn. zmianami w sprawie 

warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania przez 

poszczególnych nauczycieli uczących w danym oddziale, 

e) wychowawca    jest    zobowiązany    analizować    osiągnięcia    edukacyjne 

i zachowanie swych wychowanków, 

f) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami 

oceniania,   klasyfikowania   i   promowania   uczniów   oraz   programem 

wychowawczym i profilaktycznym szkoły, 
g) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając 

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, 

a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo 

z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest 

zapewnienie indywidualnej opieki, 

h) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, w celu: 
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- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich 

dzieci, 

- informowania  rodziców  o  problemach  w  zakresie  nauczania 

i wychowania, 

- współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w 

ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania 

od rodziców pomocy w swoich działaniach, włączania ich w prawy 

życia klasy i szkoły, 

i) koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla swoich uczniów, 

planuje w działaniach wychowawczych zajęcia związane z kierunkiem 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

współpracuje z zespołem psychologiczno-pedagogicznym oraz 

instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się doradztwem zawodowym. 

3. Organizację i formy udzielania pomocy, o której mowa w ust 2 ppkt. i, 

określają przepisy Działu III rozdz. II § 6 i § 7 w sprawie zasad udzielania 

uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
4. Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, takie jak: 

a) założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego oraz arkuszy ocen, 

b) kontrola frekwencji uczniów, 

c) opracowywanie sprawozdań okresowych i rocznych. 
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, 

metodycznej i organizacyjnej Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

rodziców uczniów a także ze strony wyspecjalizowanych placówek, 

instytucji oświatowych oraz zdrowotnych. 

6. Dyrekcja Szkoły jest zobowiązana do wszechstronnej pomocy 

nauczycielom, którzy po raz pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy. 
 

 

§ 4 
1. Realizując  zadania  wymienione  w  §  3,  wychowawca  w  szczególności 

spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach, organizowanych nie rzadziej 

niż 4 razy w roku szkolnym. 

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust.1 decyduje Dyrektor. 

3. Informację  o  zebraniach   z rodzicami   przekazuje   się   zainteresowanym 

w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na tydzień przed 

planowanym terminem ich odbycia. 

4. W zebraniach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący 

wychowawcami. 
 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
INNE STANOWISKA KIEROWNICZE 
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§ 1 
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska: 

a) Wicedyrektorów, 

b) Kierownika Szkolenia Praktycznego, 

c) Kierownika gospodarczego. 

2. W/w stanowiska powierza i odwołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, 

a) do zakresu działania wicedyrektora należy przede wszystkim kierowanie 

bieżącym funkcjonowaniem szkoły; 

b) Wicedyrektorzy sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do 

nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
c) w stosunku do nauczycieli praktycznej nauki zawodu nadzór 

pedagogiczny sprawuje kierownik szkolenia praktycznego. 
 
 

 
 ROZDZIAŁ V 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW  

 

 
 
 

Rodzice i 

 

§ 1 
 

nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

 

 
 
 

kształcenia 

i wychowania dzieci. 
 

 

§ 2 
 

Rodzice mają prawo do: 

1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych w klasie 

i w szkole; 

2) poznania przepisów dotyczących wewnątrzszkolnego i przedmiotowego 

systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania od pedagoga/psychologa szkolnego informacji i porad 

w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

5) uzyskiwania informacji o działalności innych, wyspecjalizowanych 

placówek zajmujących się poradnictwem zawodowym i rodzinnym; 
6) wyrażania i przekazywania wychowawcy, Radzie Rodziców, Dyrektorowi, 

organowi prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły; 

7) czynnego uczestnictwa w życiu szkoły. 
 

 

§ 3 
Prawa rodziców zawarte w § 2 realizowane są poprzez: 
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1) zebrania rodzicielskie lub konsultacje odbywające się zgodnie z § 1 i § 2 

rozdz. III, dział V; 

2) spotkania Pedagoga/Psychologa z Rodzicami – na wniosek Wychowawcy lub 

Rodziców; 

3) kontakty korespondencyjne w formach ustalonych pomiędzy wychowawcą, 

a rodzicami na początku roku szkolnego. 
 

 
 
 

 Dział V 
WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I 

PROMOWANIA UCZNIÓW 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 
ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

 

§1 
1. Wewnątrzszkolny  system  oceniania  dotyczy  oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 

w klasach Technikum. 

2. uchylony (z dniem 1.IX.2015r.) 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
ZASADY OGÓLNE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 

§1 
1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

- zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w 

szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 
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ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

ucznia określonych w Statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) cele ogólne: 

 informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 dostarczanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

 udzielanie  uczniowi  pomocy  w  nauce  poprzez  przekazanie  uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 

b) cele szczegółowe: 

 pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, 

 wyrobienie potrzeby refleksji nad sobą, 

 wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 

 zwiększenie efektywności nauczania, 

 nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych 

zachowań, 

 stworzenie właściwej atmosfery między nauczycielem a uczniem, 

 zmniejszenie stresu ucznia związanego z sytuacją oceniania, 

 zapewnienie oceniania wg wymagań edukacyjnych, 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy. 
 
 

 

§2 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalenie kryteriów ocen  zachowania; 

c) ocenianie   bieżące   i   ustalenie   śródrocznych   ocen   klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali przyjętej w szkole; 
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  wg 

skali; 

f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż  przewidywane 

rocznych   i   (śródrocznych)   ocen   klasyfikacyjnych   z obowiązkowych 

i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  i  śródrocznej  oceny 
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klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
 

 
 
 

§3 
Wymagania szczegółowe w zakresie oceniania i klasyfikowania nauczyciele 

podają na początku każdego roku szkolnego. 

§3a 
Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, 

dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno--terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia; 

3) 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, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest 

objęty 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 wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy; 
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez  ucznia  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania 

fizycznego – na podstawie tej opinii. 
 

 

§4 
1. Sposoby sprawdzania postępów ucznia. 

Formy kontroli: 

A. Kontrola ustna - zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji, 

wprowadzających nowy  materiał i powtórzeniowych,  odpytywanie 

z trzech ostatnich tematów lub zagadnień oraz dialogi, recytacja, 

wygłaszanie referatów (szczegółowe rozwiązania zawierają 

przedmiotowe systemy oceniania), 
B. Kontrola pisemna  - prace klasowe, sprawdziany, testy,  dyktanda, 

kartkówki (15 minutowe odpowiedzi uczniów), referaty, wypracowania 

(domowe i klasowe), zadania domowe, 

C. Dodatkowa praca ucznia ustalona wspólnie z nauczycielem, 

D. Praca z książką (głównie w przedmiotach humanistycznych). 
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E. Obserwacja 

F. Praca projektowa przedmiotowa lub międzyprzedmiotowa, 

indywidualna lub grupowa. 
2. Szczegółowe  rozwiązania  stosowania  form  sprawdzania  (oceniania),  ich 

częstotliwość, narzędzia i zasady podają przedmiotowe systemy  oceniania. 

3. Kontrola pisemna, ustna, praktyczna powinna być przeprowadzana 

systematycznie. 
 

 

§5 
1. Prace  pisemne  obejmujące  większy  zakres  materiału  (powyżej  3  lekcji) 

należy zapowiadać  z jednotygodniowym  wyprzedzeniem (potwierdzonym 

zapisem w dzienniku). Uczniowie piszą tylko jedną taką pracę w ciągu 

jednego dnia i nie więcej niż 4 w tygodniu. Sytuacje sporne rozstrzyga 

wychowawca klasy. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany oddać prace pisemne w ciągu dwóch tygodni 

a wyniki prac powinny być analizowane i omawiane na lekcji. Na prośbę 

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom, prawnym opiekunom. 

W przypadku nie dotrzymania przez nauczyciela terminu oddania prac 

pisemnych, na wniosek uczniów danej klasy, Dyrektor może unieważnić 
wyniki w/w prac. 

3. Minimalną ilość ocen cząstkowych w okresie, w tym ocenę za odpowiedź 

ustną i pisemną lub praktyczną, określa realizowany wymiar godzin danego 

przedmiotu; l h - 2 oceny (w sytuacjach niejasnych wymagana jest trzecia 

ocena) 2h - 3h - 3 oceny, 4h i więcej - 4 oceny. 

4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie 

przygotowania do lekcji w okresie: jeden raz w przypadku, gdy przedmiot 

jest  realizowany  na  lh-2h  tygodniowo  i  dwa  razy,  gdy  przedmiot  jest 

realizowany na 3 i więcej godzinach tygodniowo. Nie przygotowanie to nie 

dotyczy zaplanowanych/zapowiedzianych lekcji, określonych szczegółowo 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

5. Nieobecność na pracach pisemnych zapowiedzianych z co najmniej 1 

tygodniowym wyprzedzeniem bez ważnych usprawiedliwionych przyczyn 

jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 0%. 

6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne i kontrolne nauczyciel udostępnia 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na zasadach 

ustalonych w przedmiotowym systemie oceniania. 
 

 

§6 
1. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzania wiadomości i umiejętności 2/3 

uczniów danej klasy otrzymało oceny niedostateczne, nauczyciel może 

stworzyć  warunki  do  uzupełnienia  braków  w  realizowanym  materiale 

i umożliwić poprawę ocen. Szczegółowe rozwiązania zawierają 
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przedmiotowe systemy oceniania. 

2. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawianie przez ucznia ocen 

cząstkowych bieżących. Poprawiona ocena bieżąca powinna uwzględniać 

25% pierwszej oceny kwestionowanej  i  75%  oceny  drugiej  z poprawy. 

W przypadku odmowy poprawy oceny ze strony nauczyciela przedmiotu, 

uczeń może złożyć taki wniosek na ręce wychowawcy klasy. Negatywna 

opinia wychowawcy jest ostateczna. 

3. W przypadku  nieobecności  usprawiedliwionej  ucznia:  choroba 

(minimum 3 dni), pobyt w szpitalu itp. nauczyciel może zobowiązać go do 

uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach w ciągu 2 tygodni. 
4. W pierwszym dniu po przerwach świątecznych: po 1.XI, po Nowym Roku, 

feriach zimowych i przerwie wielkanocnej nie sprawdzamy i nie oceniamy 

wiadomości i umiejętności. 

5. Nauczyciele  winni  uwzględniać  nie  przygotowanie  ucznia  w  związku 

z udziałem w olimpiadach (zgodnie z regulaminem olimpiad), konkursach, 

zawodach sportowych, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym 

ucznia, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 
 

 

§7 
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których 

mowa w  art.  44b  ust.  8  pkt  1 ustawy,  do  indywidualnych  potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w 

przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

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

w/w   Rozporządzenia,   do   indywidualnych   potrzeb   psychofizycznych 

i  edukacyjnych   ucznia  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności 

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje 

także   na   podstawie   opinii   niepublicznej   Poradni   Psychologiczno   – 

Pedagogicznej, w tym niepublicznej Poradni specjalistycznej, o której mowa 

w art. 71b ust. 3b, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporządzenia, 

do   indywidualnych  potrzeb  ucznia  może  nastąpić  na  podstawie  tego 

orzeczenia. 
 
 

 

§ 8 
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków 
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wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu 

się,  niepełnosprawność,  posiadane  kwalifikacje  lub  zrealizowanie  danych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, 

w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć ww. uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo 

„zwolniona”. 
4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo 

pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub  z autyzmem,  w  tym 

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.. W 

przypadku ucznia o którym mowa w ust 4, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienia 

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym 

typie szkoły. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania  zwolnienie  z nauki  drugiego  języka  obcego  może  nastąpić  na 

podstawie tego orzeczenia. 

6. W  przypadku  zwolnienia   ucznia   z nauki   drugiego   języka   obcego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony”. 
 

 

§9 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia 

braków (np. indywidualizacja procesu dydaktycznego, pomoc koleżeńska, 

uczniowskie zespoły samokształceniowe itp.). 
 

 

§9a 
W przypadku nieklasyfikowania  ucznia z  obowiązkowych  lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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§10 
1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu 

obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy 

(języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć 

edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub 

grupy w tej samej szkole, uczeń może: 

a) uczyć się danego języka obcego (języków obcych) wyrównując we 

własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo 

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków 

obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo 
c) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) 

w innej szkole. 

2. Dla ucznia, który kontynuuje naukę języka obcego (języków obcych), jako 

obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka z tej samej szkoły, 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku gdy Dyrektor Szkoły 

nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora innej szkoły. 
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH 

I OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH 
 

 
 
 

§1 
1. Nauczyciele  na  początku  roku  szkolnego  informują  uczniów  oraz  ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana 

śródrocznej   i   rocznej   oceny   klasyfikacyjnej   z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
1a.  Wychowawca  oddziału  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje 
uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują o osiągnięciach 

edukacyjnych, a wychowawca o zachowaniu w następujący sposób: 
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a) punkt  1a  wobec  uczniów  jest  realizowany  na  pierwszych  zajęciach 

poszczególnych przedmiotów przez uczących nauczycieli, 

b) punkt  1a,b,  wobec  uczniów  realizowany  jest  na  kolejnych  lekcjach 

poszczególnych przedmiotów, 

c) punkt 1a,b,c, wobec rodziców (prawnych opiekunów), jest realizowany 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów podczas: 
- stałych,  comiesięcznych  dyżurów  nauczycieli,  o  harmonogramie 

których informuje wychowawca na pierwszym w roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami, 

- zebrań  wychowawców  z rodzicami  4  razy  w  roku  szkolnym, 

podczas których nauczyciele poszczególnych przedmiotów są do 
dyspozycji rodziców. 

3. Oceny są umotywowane i jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów), a na wniosek rodziców złożony w terminie 7 dni od podania 

oceny, szczegółowo uzasadnione ustnie lub pisemnie. 
 

 

§2 
W  roku  szkolnym  odbywają  się  4  zebrania wychowawców  z rodzicami. 
Szczegółowy harmonogram w/w zebrań ustala Dyrektor Szkoły. 

 

 
 
 

§3 
1. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej informacje o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych 

należy przekazać uczniom i rodzicom według następującej procedury: 

a) trzy tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

poszczególni nauczyciele zapisują (ołówkiem) propozycje ocen 

klasyfikacyjnych niedostatecznych, w ciągu tygodnia 

wychowawca powiadamia rodziców w ustalonej przez siebie 

formie (między innymi wpis do zeszytu, kartka z ocenami, 

konsultacje  zbiorowe  lub  korespondencja  listowna,  rozmowa 

telefoniczna, wiadomość elektroniczna) o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych dla ucznia, 
b) siedem dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele poszczególnych  przedmiotów 

podają uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) propozycje 

ocen klasyfikacyjnych. 

2. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem ocen. Uczeń, który 

w czasie od poinformowania do wystawienia oceny obniży zasób wiedzy 

i  umiejętności  lub  przestanie  uczęszczać  na  zajęcia  edukacyjne,  może 

otrzymać niższą ocenę od przewidywanej. Uczeń ma również możliwość 

podwyższenia oceny. Szczegółowe warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż 

przewidywane rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych znajdują się 

w dalszej części Statutu. 
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3. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne wystawia ją wychowawca klasy w porozumieniu z 

nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena jest 

ostateczna. 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 

§1 
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania ucznia 

według skali określonej w Statucie Szkoły. 

2. W Zespole Szkół im. M. Kopernika obowiązują dwa okresy nauczania: 

jesienno-zimowy i wiosenny. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne a śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną  zachowania 
–  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii  uczniów  danej  klasy  oraz 
ocenianego ucznia i innych nauczycieli. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe 

zajęcia   edukacyjne.    Roczna    i    śródroczna    ocena    klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

 

§1a 
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie, podczas wystawiania oceny, w 

obecności ucznia. 
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 

44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa 

w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom. 



40 

 

 

6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 jest udostępniana przez nauczyciela 

uczącego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna lub ucznia. Natomiast 

dokumentacja, o której  mowa w ust. 5 jest udostępniana przez wychowawcę 

oddziału na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia. 
 
 
 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej. 

§1b 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się 

co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w pierwszy piątek po 8 stycznia. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio 

w klasie programowo najwyższej oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu, oraz 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły 

danego typu. 

6. Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§1c 
1. Śródroczne i roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. 

2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną 

naukę zawodu, śródroczną i roczną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele 
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1) stopień celujący - 6 

2) stopień bardzo dobry - 5 

3) stopień dobry - 4 

4) stopień dostateczny - 3 

5) stopień dopuszczający - 2 

6) stopień niedostateczny - l 
 

praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy. 

3. W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną, ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy. 

4. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną, ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 
 

 

§2 
1. W Zespole Szkół im. M. Kopernika przyjęto ocenianie wielokryterialne, 

o którym mowa w pkt. 3. Oceny cząstkowe odpowiadają ocenie społeczno- 

wychowawczej. 

1a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Kryteria oceniania społeczno - wychowawczego zawierają: 

- wymagania programowe przedmiotu, 

- wkład pracy ucznia, zdolności ucznia, systematyczność w pracy, 

sytuację środowiskową ucznia, stosunek do przedmiotu, aktywność na 

lekcjach, dotychczasowe osiągnięcia, 
- poziom nauczania w danej klasie, 

- warunki dydaktyczne. 

3. Forma wyrażania ocen bieżących w Technikum jest procentowa w skali od 

0% do 100%. 

4. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach  według następującej skali: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Ocena  roczna  i  śródroczna wynikać  powinna  z ocen  bieżących,  czyli 

całościowego wartościowania osiągnięć ucznia. Ocena ta zostaje ustalona 
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według następujących zasad: 

1) Od włącznie 98 do 100% wiedzy i umiejętności - celujący, 

2) Od włącznie 90 do <98% wiedzy i umiejętności - bardzo dobry, 

3) Od włącznie 76 do <90% wiedzy i umiejętności - dobry, 

4) Od włącznie 56 do <76% wiedzy i umiejętności - dostateczny, 

5) Od włącznie 45 do <56% wiedzy i umiejętności - dopuszczający, 

6) Poniżej 45% wiedzy i umiejętności - niedostateczny. 
 

 

Przez ocenę oscylującą należy rozumieć, że w szczególnych przypadkach 

nauczyciel ocenia zdobytą wiedzę i umiejętność (pkt. 3-6) i całokształt pracy 

ucznia w ciągu roku lub okresu ustalając ocenę końcową zgodną z tymi 

umiejętnościami i na korzyść ucznia, według zasady, że ocena ma mieć 

charakter motywujący do zwiększania wiedzy i umiejętności. 
 

 

Ocenę celującą z danego przedmiotu uzyskuje uczeń z uwzględnieniem premii 

za frekwencję w przypadku, gdy jego średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych 

wynosi minimum 95%. 

5a. 1) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1–5 oraz w ust. 5 pkt 1-5. 
2) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 6 oraz w ust. 5 pkt 6. 

5b. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla 

danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

6. W Zespole Szkół obowiązuje premia za aktywność i systematyczne 

uczęszczanie na zajęcia doliczaną do oceny końcowej w każdym okresie 

z przedmiotu wg poniższej tabeli: 
 

Frekwencja na lekcji z danego 

przedmiotu wyrażona w procentach 

Wysokość procentowa 
podwyższająca ocenę 

końcową śródroczną i roczną 
 

91 
 

1 
 

92 
 

2 
 

93 
 

3 
 

94 
 

4 
 

95 
 

5 
 

96 
 

6 
 

97 
 

7 
 

98 
 

8 
 

99 
 

9 
 

100 
 

10 
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Frekwencja liczona jest za fizyczną obecność ucznia na danych zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 
 

Premia  dotyczy  indywidualnie  danego  przedmiotu  i  nie  wpływa  na  ocenę 

z innych przedmiotów. 
 

W przypadku powołania ucznia na wojskową komisję przedpoborową uczeń nie 

traci premii. Jest to jedyny wyjątek zachowania premii podczas nieobecności na 

lekcji wynikający z zachowania jednakowych uprawnień ze względu na płeć 

ucznia. 
 

Uczeń może stracić prawo do premii za frekwencję, w przypadku posiadania 

uwag dotyczących zachowania na danym przedmiocie. Nauczyciel uczący 

występuje z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły, zaopiniowanym przez 

wychowawcę. Decyzję o utracie premii za frekwencję podejmuje Dyrektor. 

Decyzja ta jest ostateczna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, nie 

otrzymuje premii  z  żadnego przedmiotu w danym okresie. 
 

7. W ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki w klasach pierwszych nie 

wystawiamy ocen niedostatecznych. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania a ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 
9. Zasady  przeliczania  tradycyjnych  ocen  na  procentowy  system  oceniania, 

obowiązujący w naszej szkole: 
Ocena w tradycyjnym systemie 

oceniania 

Ocena, zgodna z systemem oceniania 

obowiązującym w Szkole, ktorą 

zapisujemy w dokumentacji szkolnej 

6 100% 

6- 98% 

5+ 97% 

5 95% 

5- 90% 

4+ 89% 

4 85% 

4- 76% 

3+ 75% 

3 65% 

3- 56% 

2+ 55% 

2 50% 

2- 45% 

1+ 44% 

1 23% 
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§3 
Kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych: 

 Ocenę celu jący otrzymuje uczeń, który: 

a) wykona w ponad 98% polecenia obowiązujące wszystkich uczniów 

podczas pracy klasowej bądź sprawdzianu, 

b) posiada wiedzę wykraczającą poza przewidzianą w programie, co 

znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez niego ocenach 

cząstkowych ze sprawdzianów, prac klasowych i/lub innych form 

kreatywnego rozwiązywania problemów, 
c) rozwija się twórczo i samodzielnie, 

d) uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach. 

 Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiadomości określony planem nauczania, 

b) korzysta z dostępnych źródeł informacji, 
c) samodzielnie i skutecznie rozwiązuje problemy, 

d) krytycznie analizuje, dobiera, selekcjonuje różne informacje. 

 Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował materiał programowy w stopniu umożliwiającym 

poszerzenie wiedzy z danego zakresu, 

b) korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania o skali trudności wyższej od 

wymagań standardowych. 

 Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w stopniu zadowalającym materiał programowy pozwalający 

na rozumienie najważniejszych zagadnień, 
b) samodzielnie wykonuje zadania zgodnie ze standardami wymagań, 

c) korzysta samodzielnie z podstawowych źródeł informacji. 

 Ocenę d opu s zczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę niezbędną, pozwalającą na prawidłowe 

funkcjonowanie, 

b) ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego, 
c) wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela, 

d) chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela. 

 Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnej wiedzy, pozwalającej na prawidłowe 

funkcjonowanie, 
b) nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami, 

c) nie  wykazuje  żadnej  aktywności  ukierunkowanej  na  uzupełnienie 

braków. 
 

 

§4 
1. Przy wystawianiu oceny rocznej (za każdy rok nauki i na zakończenie 

danego cyklu nauczania przedmiotu) konieczne jest  uwzględnienie oceny 

z poprzedniego okresu (lub uwzględnienie ocen z poprzednich lat). Ocena 
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końcowa powinna wynikać z ocen za pierwszy i drugi okres nauki i powinna 

uwzględniać całokształt pracy ucznia. Szczegółowe zasady ustalania oceny 

zawierają przedmiotowe systemy oceniania. 

2. W wyjątkowych sytuacjach na żądanie Dyrektora nauczyciel powinien 

umotywować pisemnie wystawione oceny. 

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona   tylko   w   wyniku   egzaminu   poprawkowego   i   sprawdzianu 

wiadomości. 

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej,  przeprowadzonych  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą  pozytywną  roczną  ocenę  klasyfikacyjną,  o  której  mowa  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 
5. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celująca końcową ocenę klasyfikacyjną. 

6. 1.) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za 

który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3.)  Uczeń  nieklasyfikowany z  powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
 

 
 
 

§5 
1. 1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2) Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia 

rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4 W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 

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

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.   W   tym   przypadku   Dyrektor   Szkoły   powołuje   innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Sprawdzian wiadomości składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć charakter ćwiczeń praktycznych. Część pisemna 

trwa max. 2 godziny lekcyjne, część ustna – do 30 minut. 

7. Zadania na sprawdzian wiadomości przygotowuje nauczyciel egzaminator ze 

wszystkich wymagań programowych, tj. zadania powinny być tak 

opracowane, aby uwzględniały kryteria na poszczególne oceny. 

8. Zadania na sprawdzian wiadomości zostają zaopiniowane przez nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, wskazanego przez Dyrektora 
Szkoły oraz zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 

9. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna 

z  zajęć  edukacyjnych  oraz  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena  ustalona  przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena. 
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11. Do protokołu z pkt. 10 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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

o którym mowa w pkt.6, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w 

uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

13. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

roboczych  od  dnia  przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego.  W  tym 

przypadku  ocena  ustalona  przez  komisję,  o  której  mowa  w  ust.  4,  jest 

ostateczna. 
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

 

§1 
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania 

zachowania. 

2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom; 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych 

norm etycznych. 
 

 

§2 
1. W szkole obowiązują kryteria oceniania zachowania: 

a) postawa ucznia w stosunku do szkoły jako instytucji (szkoła, 

miejsce praktyki itp.), a więc przestrzeganie przepisów: (Statut Szkoły, Szkolny 

System Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, zasady BHP, procedury 

obowiązujące w szkole) podporządkowanie się rygorom, punktualność, 

obowiązkowość, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, poszanowanie mienia 

szkolnego, publicznego i indywidualnego, stosunek do obowiązków szkolnych, 

dbałość o dobre imię szkoły i jej tradycję. 
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b) postawa wobec innych ludzi: pomoc i życzliwość wobec kolegów 

szkolnych, szacunek dla rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

uprzejmość, punktualność, dotrzymywanie obietnic,  prawdomówność, 

tolerancja, umiejętność współżycia w grupie, asertywność, uczciwość, 

subordynacja wobec osób starszych, reagowanie na zło, dbałość o kulturę słowa, 

poszanowanie ludzkiej pracy, udział w pracach społecznych na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska, troska o zdrowie kolegów - pomoc innym w zwalczaniu 

nałogów, pomoc innym w nauce. 

c) postawa względem siebie: pilność, dbałość o własny rozwój, 

prawdomówność, poczucie godności osobistej, asertywność, dbałość o zdrowie 

i  higienę  osobistą,  odwaga,  zdyscyplinowanie,  planowanie  własnej  pracy, 

wykonywanie  poleceń,  opanowanie,  wytrwałość,  przezwyciężanie  trudności 

w nauce, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, nie uleganie 

nałogom. 

2. Przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnia się postawy ucznia ujawnione 

podczas zajęć organizowanych w szkole oraz poza szkołą. 
 

 

§3 
1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, ustala się według następującej 

skali: 
a) wzorowe, 
b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 
e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

2. Przy ustalaniu ocen z zachowania należy również uwzględnić frekwencję 

ucznia w ciągu każdego okresu. 

3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w ciągu 7 dni następujących po powrocie ze  zwolnienia. 
4. Uczeń otrzymuje ocenę zachowania: 

"wzorowe" - jeżeli spełnia z wyróżnieniem wszystkie trzy kryteria 

zachowania oraz posiada do 3 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu jednego 

okresu: 

”bardzo dobre” - jeżeli spełnia w stopniu bardzo dobrym wszystkie trzy 

w/w kryteria oraz posiada od 4 do 8 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 

jednego okresu; 

”dobre” - jeżeli spełnia wszystkie trzy w/w kryteria oraz posiada od 9 do 

15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu jednego okresu; 

”poprawne” - jeżeli istnieją zastrzeżenia w spełnianiu niektórych postaw 

zapisanych w kryteriach zachowania oraz posiada od 16 do 20 godzin 

nieusprawiedliwionych w ciągu jednego okresu; 

”nieodpowiednie” -  jeżeli nie spełnia większości postaw zapisanych w 
kryteriach zachowania oraz posiada od 21 do 30 godzin  nieusprawiedliwionych 
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ciągu jednego okresu; 

”naganne” - jeżeli w rażący sposób nie spełnia kryteriów ocen 

zachowania lub je lekceważy oraz posiada powyżej 30 godzin 

nieusprawiedliwionych w ciągu jednego okresu. 
 

 
 
 

§4 
1. Ustaloną dla ucznia ocenę z zachowania można podwyższyć o jeden stopień 

za wzorowe i bardzo dobre pełnienie funkcji w organizacjach działających 

na terenie szkoły. 

2. W  przypadku  wykroczenia  o  wyjątkowo  dużej  szkodliwości  społecznej 

(kradzież, chuligaństwo, akt wandalizmu, zachowanie urągające godności 

ucznia, niesubordynację w stosunku do nauczycieli i osób starszych itp.) 

można uczniowi wystawić ocenę naganną niezależnie od innych 

spełnionych wymogów. 

3. Ustaloną dla ucznia ocenę zachowania można obniżyć również 

w przypadkach jego nagannego zachowania poza szkołą. 
 

 

§5 
1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 

wpływ  tych  zaburzeń  lub  dysfunkcji  na  jego  zachowanie, na  podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

- promocję do klasy programowo  wyższej lub ukończenia szkoły 

z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 
3. uchylony (z dniem 1.IX.2015 r.) 

4  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia. 

5. Opinia  nauczyciela  będąca  podstawą  do  ustalania  oceny  zachowania, 

powinna powstawać w trakcie całego okresu i winna być udokumentowana 

w   formie   informacji   o   uczniach   na   przeznaczonych   do   tego   celu 

odpowiednich stronach dziennika lekcyjnego. 

6. Ocena  z  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę  klasy  jest  ostateczna 

z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 oraz § 6. 
 

 
 
 

§6 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

Dyrektora    Szkoły,    jeżeli    uznają,    że    roczna    (śródroczna)    ocena 
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klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  (śródroczna)  ocena  klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala 

roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

2a. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 

c) wskazany  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

 
 
 

§7 
Działania szkoły motywujące ucznia do pracy: 

a) Nagroda Kopernikowska w formie pieniężnej przyznawana jest uczniom 

posiadającym  wzorowe  zachowanie  oraz  średnią  ocen  z przedmiotów 

nauczania 4,9 i wyższą, 

b) uczniom przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe a jednym z kryteriów jest wysoka średnia ocen lub znaczące 

osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, 
c) Rada Rodziców w miarę możliwości finansowych przyznaje nagrody 

książkowe i listy gratulacyjne. 
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ROZDZIAŁ VI 
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

 

 

§1 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny 

tok nauki, 

b ) spełniający szkolny obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.4 

ppkt b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, 

wychowania fizycznego i innych przedmiotów o charakterze praktycznym 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 
9a Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  o  wyznaczonym  terminie  może  przystąpić  do  niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 

 

§2 
1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w  §1 pkt. 2, 3, 4, 

ppkt. a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w  obecności, 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §1 pkt 4, ppkt. b, 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 
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- Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w §1 pkt 4, 

ppkt a, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 

dnia. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania egzaminacyjne, 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 
 

 

§3 
1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć  edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

2. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu 

usprawiedliwionej  nieobecności  szkoła  organizuje  zajęcia  umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 
 

 
 
 

§4 
1.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 2 rozdz. IV §5. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem rozdz. IV, §5 oraz rozdz. VII, §1. 
 

 

§5 
1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych 

zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania     i     promowania     uczniów     oraz     przeprowadzania 
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sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w przypadku 

przyjmowania: 

- ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie art 16 

ust 8 ustawy, 

- do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa 

szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły, 
- ucznia   przechodzącego   ze   szkoły   niepublicznej    nieposiadającej 
uprawnień szkoły publicznej, 

- świadectwa   (zaświadczenia)   wydanego   przez   szkołę   za   granicą 

i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie 

sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2. Egzaminy  klasyfikacyjne,  o  których  mowa  w  pkt  1,  przeprowadza  się 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania 

dla programowo niższej od klasy, do której  uczeń przechodzi, z wyjątkiem 

techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do 

której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych  przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w terminach ustalonych przez 

Dyrektora Szkoły. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego wychowawca 

powiadamia ucznia i rodziców ucznia (prawnych opiekunów). 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
EGZAMINY POPRAWKOWE 

 

 

§1 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną 

z maksymalnie dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Szczegółowy 

harmonogram egzaminów zainteresowanym uczniom przekazuje 

wychowawca w ostatnim dniu rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Pytania 

egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący. 

4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub 

innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań 
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praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

Szkoły, w skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze- 

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - 

jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5 b) może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach,  w  tym  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  jako  osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu, oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8. Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego 

w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później 

niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej. 
10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do Dyrektora Szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, w ciągu 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu  ustalania  tej  oceny,  Dyrektor  Szkoły  powołuje    komisję,  według 

takich samych zasad jak przy zastrzeżeniach co do rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (rozdz. IV, §5). W tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ VIII 

USTALENIE WARUNKÓW I TRYBU UZYSKANIA WYŻSZYCH 

NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH (OKRESOWYCH) OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH 

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

ORAZ OCEN Z ZACHOWANIA. 
 
 

 

§ 1 
Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 
 

 

§ 2 
1. Po uzyskaniu (7 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną) propozycji 

rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania lub rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych uczeń lub rodzic (prawny opiekun), 6 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, ma prawo złożyć wniosek do 

Dyrektora Szkoły o umożliwienie podwyższenia tej oceny. 

2. W terminie 3 dni od daty złożenia wniosku Dyrektor, wspólnie z 

nauczycielem uczącym i wychowawcą klasy, dokonuje analizy ocen 

cząstkowych z tych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

których dotyczy wniosek oraz analizy przebiegu nauki, postawy ucznia na 

tych zajęciach i zasadności zastrzeżenia do przewidywanej oceny rocznej 

(śródrocznej). Na podstawie tej analizy Dyrektor opiniuje wniosek ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 

 

§ 3 
1. Uczeń ma możliwość podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych jeśli spełni 

następujące warunki: 

a) do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana brakuje mu nie więcej 

niż 5% (bez uwzględniania premii za frekwencję), 

b) uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Szkoły(§2, p.2). 

2. Po spełnieniu przez ucznia warunków z § 3p.1 nauczyciel uczący danego 

przedmiotu, w obecności drugiego nauczyciela uczącego w szkole  tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu, sprawdza (w formie pisemnej i ustnej) 

poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu tych zajęć 

edukacyjnych. 
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3. Termin i miejsce sprawdzianu ustala Dyrektor (nie później niż dzień przed 

planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej). Powiadamia o tym ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów) poprzez wychowawcę klasy. 

4. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu, potwierdzona protokołem, jest oceną 

ostateczną i nie może być niższa niż ocena przewidywana. 
 
 

 

§ 4 
1. W przypadku oceny z zachowania, w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku 

(§2, p.1), Dyrektor zasięga opinii zespołu złożonego z wychowawcy klasy, 

przewodniczącego samorządu klasowego, pedagoga szkolnego i co najmniej 

dwóch nauczycieli uczących w danej klasie w sprawie możliwości 
podwyższenia oceny zachowania ucznia składającego wniosek. 

2. Ocena wystawiona przez zespół z p. 1 (po dokonaniu analizy postawy 

ucznia  w  szkole  i  poza  nią,  z uwzględnieniem  aktywności  społecznej 

i frekwencji) jest oceną ostateczną i nie może być niższa niż ocena 

proponowana przez wychowawcę klasy. 
3. Decyzja zespołu z p.1 musi być potwierdzona odpowiednim protokołem. 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
PROMOCJA UCZNIÓW 

 

 

§1 
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne (okresowe) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 § 5 , rozdz. V. 
 

§2 
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy; 

2. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

powtarza ostatnią klasę szkoły. 
 
 

 

§3 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz 
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co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia 

z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w 

ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do 

liczby całkowitej w górę. 
 
 

 

§3a 
1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe 

oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia 

z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona 

w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do 

liczby całkowitej w górę. 

4. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, kończy szkołę z 

wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 
 

 

§ 4 
1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna  może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Uczeń składa w  takim przypadku  wniosek o warunkową  promocję, 

w sekretariacie  Szkoły, do dnia poprzedzającego dzień posiedzenia 

analitycznej Rady Pedagogicznej, rozpoczynającej nowy rok szkolny. 
 

 

§ 5 
1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza 

odpowiednio klasę. 
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 DZIAŁ  VI  

UCZNIOWIE 
 

 

ROZDZIAŁ I 
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW – uchylony (z dn. 1.IX.2015r.) 

 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

 

§ 1 
Prawa ucznia określono z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych 

w Konwencji o Prawach Dziecka. 

§ 2 
1. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

b) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

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

przepisami, 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym, 

e) swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących 

życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym 
dobra innych osób, 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

g) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz  informacji 

o  wymaganiach  edukacyjnych,  a  także  ustalonych  sposobach  kontroli 

postępów w nauce, 

h) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego, 
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole, 
l) wpływania na program wychowawczy i program profilaktyki szkoły. 
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§ 3 
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

a) przestrzegania   obowiązujących   w   szkole   przepisów,   regulaminów 

i procedur, 

b) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora Szkoły i innych 

nauczycieli oraz pracowników szkoły, 

c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych 

i w życiu szkoły, 

d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów/koleżanek,      nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

e) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

f) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

g) dbania o schludny, estetyczny wygląd, spełniający podstawowe normy 

bezpieczeństwa i higieny oraz dostosowany do charakteru zajęć 

dydaktycznych; a ponadto nie wyzywający i nie wzbudzający 

negatywnych emocji, 
h) zachowywania  się  zgodnie  z tradycyjnymi  normami  obyczajowymi 

i zasadami współżycia społecznego, 

i) naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód (sposób naprawiania 

szkody określa każdorazowo Dyrektor Szkoły lub nauczyciel 

odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt), 

j) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz 

właściwego zachowania w ich trakcie, 

k) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych, 

l) respektowania      zasad      korzystania      z telefonów      komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków 

i innych środków psychoaktywnych oraz palenia tytoniu. Ponadto zabrania 

się posiadania, używania i stosowania wszelkich materiałów, przedmiotów 

i środków zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób i mienia. 
 
 
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ III 
NAGRODY I KARY DLA UCZNIÓW 

 
 

 

§ 1 
Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

a) wzorową, godną naśladowania postawę w życiu szkolnym i pozaszkolnym, 
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b) wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, 

c) wszelkie kreatywne zachowanie. 
 

 
 
 

§ 2 
Uczeń może otrzymać nagrody w formie: 

a) pochwały Wychowawcy wobec klasy, 

b) pochwały Dyrektora Szkoły, 

c) listu pochwalnego dla rodziców, 

d) dyplomu dla ucznia, 
e) nagrody rzeczowej na zakończenie konkursów i olimpiad, 

f) innych nagród i wyróżnień uchwalonych przez Radę Pedagogiczną. 
 

 

§ 3 
Uczeń za nieprzestrzeganie postanowień Statutu podlega karze: 
a) upomnienia Wychowawcy wobec klasy, 

b) upomnienia Dyrektora Szkoły, 

c) nagany Dyrektora Szkoły z wpisem do akt ucznia, 

d) zawieszenia w prawach ucznia na czas wyjaśnienia sprawy, 

e) przeniesienia do równoległej klasy, 

f) przeniesienia  w  porozumieniu  z rodzicami,(  prawnymi  opiekunami  )  do 

innej szkoły, 

g) skreślenia z listy uczniów. 
 

 

§ 4 
Uczeń może być skreślony z listy uczniów z powodu: 

a) dłuższej (min. 30 dni nauki) nieusprawiedliwionej nieobecności przy braku 

reakcji rodziców (prawnych opiekunów) na wezwania stawienia się do 

szkoły, 

b) czynu chuligańskiego o dużym stopniu szkodliwości (np. pobicie, celowa 

dewastacja mienia szkoły i inne), 
c) udowodnionej kradzieży, 

d) posiadania, używania lub rozprowadzania w szkole i w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę używek takich jak narkotyki, alkohol i innych 

środków o podobnym działaniu, 

e) powtórnego  nieotrzymania  promocji  do  następnej  klasy  na  tym  samym 

poziomie uwarunkowanego niedostatecznymi wynikami w nauce, 
f) drastycznej  niesubordynacji  wobec  opiekunów  lub  nauczycieli  podczas 

zajęć szkolnych lub poza terenem szkoły, 

g) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem, 

h) pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu na okres nie krótszy niż dwa 

miesiące, 
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i) naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalnej 

względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych 

osób na terenie szkoły i poza terenem, 

j) zabrania lub zniszczenia mienia szkoły lub mienia osób wymienionych w 

pkt 9, 

k) działań  o  charakterze  przestępstw  komputerowych,  takich  jak:  zmiana 

i kradzież szkolnych baz danych, uszkodzenie systemów i sieci w szkole, 

nieuprawnione  używanie  szkolnej  witryny  internetowej  i  baz  danych, 

instalowanie programów bez zgody osób uprawnionych. 
 

 

§ 5 
Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nagrodach i nałożonych 

karach. 
 

 

§ 6 
Kara  winna  być  adekwatna  do  czynu  i  stopnia  zawinienia  z zachowaniem 

gradacji kar. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości 

dopuszcza się odstąpienie od zachowania gradacji kar. Określenie stopnia 

szkodliwości należy do Rady Pedagogicznej. 
 

 

§ 7 
Uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów 

podejmuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Rady. 
 

 

§ 8 
Decyzję o skreśleniu z listy uczniów wydaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego, w formie decyzji administracyjnej. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów wchodzi w życie po upływie 

terminu wskazanego na odwołanie. 
 

 
 
 

§ 10 
Od decyzji o skreśleniu rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do 

Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty   za   pośrednictwem   Dyrektora   szkoły 

w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

Od innych decyzji dotyczących kar rodzice lub uczniowie mogą odwołać się do 

Dyrektora w terminie 7 dni od powiadomienia o karze. Przy rozpatrywaniu 
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odwołania Dyrektor może zasięgnąć opinii  Wychowawcy, 

Pedagoga/Psychologa szkolnego innych nauczycieli oraz Samorządu 

Uczniowskiego. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 
 

 
 
 

§11 
1. Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów. 

2. Skreślanie ucznia  z listy  uczniów  powinno  być  stosowane  wyjątkowo, 

w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości 

oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.  Zgodnie  z uchwałą  Sądu  Najwyższego  (III  CZP  84/92) 

skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji 

administracyjnej.  W  związku  z tym  przy  podejmowaniu  takiej  decyzji 

obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego. 

3. W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy 

zachować następujący tok postępowania: 

a) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając 
ewentualnie protokół zeznań świadków; 

b) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (w tym 

rodziców ucznia); 
c) sprawdzić, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły 

jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu; 

d) przedstawić Zespołowi Wychowawczemu ustnie lub pisemnie informację 

o  sytuacji ucznia, ewentualnych wcześniejszych problemach i działaniach 

wychowawczych oraz inne dotyczące sprawy; 

e) zgłosić Samorządowi Uczniowskiemu wniosek o skreślenie w celu wydania 

przez niego opinii w sprawie; 

f) poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzecznika obrony (np. 

wychowawcy lub pedagoga  szkolnego),  który  powinien  przedstawić 

rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy 

dodatnie i okoliczności łagodzące; 

g) zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej,  omówić  zaistniały  problem  – 

podjąć uchwałę w sprawie skreślenia ucznia i odnotować w protokolarzu; 

h) w przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów sformułować ją zgodnie z wymogami kodeksu postępowania 

administracyjnego; 

i) dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest 

pełnoletni); 

j) poinformować ucznia lub jego rodziców o prawie do wglądu w dokumentację 

sprawy oraz wniesienia odwołania  od  decyzji  Dyrektora  do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni; 
j) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub 

natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności; 

k) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu 
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rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą. 
 

 
 
 
 
 

Rozdział IV 
 

 

 Za g a dnienia og ó lne  
 
 
 

§ 1 
STRÓJ UCZNIA 

 

 

1. Strój noszony przez ucznia powinien być schludny i estetyczny, spełniający 

podstawowe normy bezpieczeństwa i higieny oraz dostosowany do 

charakteru zajęć dydaktycznych; a ponadto nie wyzywający i nie 

wzbudzający negatywnych emocji. W szczególnych, wymagających 

rozstrzygnięć przypadkach ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły. 
2. Na  zajęciach  wychowania  fizycznego  ucznia  obowiązuje  strój  i  obuwie 

sportowe zgodne z wymogami ustalonymi przez nauczycieli wychowania 

fizycznego. 

3. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, 

rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio 

rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą 

wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż 

samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu 

uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju. 

1.) Wniosek, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie 

nie dłuższym niż 3 miesiące. 

2.) Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 3, ustala dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 

samorządu uczniowskiego. 

3.) Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez 

uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których 

przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego 

jednolitego stroju. 

4.)  Do  zniesienia  obowiązku  noszenia  przez  uczniów  jednolitego  stroju, 

stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. 
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§ 2 
TELEFONY KOMÓRKOWE 

I INNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 
 

 

1. Dyrekcja Zespołu Szkół wyraża zgodę na korzystanie z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz dyktafonów, kamer 

i aparatów fotograficznych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (przed 

rozpoczęciem lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych) w sposób nie 

naruszający rytmu pracy szkoły oraz ogólnych zasad współżycia 

społecznego. Zabrania się bezwzględnie używania w/w urządzeń podczas 

zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć opiekuńczo-wychowawczych. W czasie 

w/w zajęć uczniowie mają obowiązek wyłączenia tych urządzeń. 
 

 
2. W przypadku złamania zakazu i użycia tych urządzeń podczas zajęć 

nauczyciel   uczący   informuje    Wychowawcę    klasy,    który    wzywa 

w powyższej sprawie rodziców ucznia w celu przeprowadzenia rozmowy 

dyscyplinującej. Fakt ten odnotowuje w Dzienniku lekcyjnym    na stronie 

„kontakty z rodzicami”. W przypadku powtórzenia się incydentu 

Wychowawca klasy stosuje gradację kar wynikającą ze Statutu szkoły. 
 

 

3. Nauczyciel może zabrać uczniowi w/w środki łączności, urządzenia 

elektroniczne i inne przedmioty zagrażające bezpieczeństwu do czasu 

wyjaśnienia sprawy. 
 

 
 
 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

W ZAKRESIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, 

PRZYGOTOWANIA SIĘ DO NICH ORAZ 
WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ W ICH TRAKCIE 

 
 

 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach lekcyjnych oraz aktywnego w nich udziału. Ponadto uczeń ma 

obowiązek samodzielnie wykonywać zlecone przez nauczycieli zadania 

domowe oraz inne prace związane z nauczanym przedmiotem. 
 

 

2. Zachowanie ucznia na zajęciach dydaktycznych oraz opiekuńczo – 

wychowawczych winno być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami kultury 

osobistej ucznia, obowiązującymi normami szacunku wobec nauczycieli 

oraz koleżanek i kolegów z klasy oraz innych pracowników szkoły. 
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3. Uczeń ma bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania terenu  szkoły 

podczas zajęć dydaktyczno – opiekuńczych oraz przerw międzylekcyjnych . 
 

 
 
 

§ 4 
USPRAWIEDLIWIENIA    NIEOBECNOŚCI 

NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH 
 

 

1. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych ma obowiązek w ciągu 7 dni po 

przyjściu do szkoły przedłożyć na piśmie Wychowawcy klasy 

usprawiedliwienie powodu nieobecności w szkole podpisane przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub wystawione przez lekarza. 
 

 

2. Usprawiedliwienia przedłożone po w/w terminie nie będą respektowane 

przez wychowawcę klasy i traktowane będą jako nieobecności 

nieusprawiedliwione. 
 

 

3. W przypadku wątpliwości Wychowawcy co do wiarygodności 

usprawiedliwienia, Wychowawca ma obowiązek wyjaśnić niezwłocznie 

wątpliwości z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia poprzez rozmowę 

telefoniczną lub osobiście. 
 

 
3. W przypadku stwierdzenia sfałszowania usprawiedliwienia przez ucznia 

Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły. 
 

 
 
 
 

Rozdział V 

 Cer em oniał szk olny  w  Zespole  S zkół  i m.  

Mi kołaja  Kopernika w Koninie 
 

 

§ 1 
1. Ceremoniał  szkolny jest  opisem uroczystości  szkolnych  organizowanych 

z udziałem   młodzieży   z okazji   świąt   państwowych,   ważnych   rocznic 

i wydarzeń w życiu szkoły. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia 

więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm i świadomą 

dyscyplinę  opartą  na  konieczności  przestrzegania  rygorów  narzuconych 

sobie samemu oraz podporządkowania się określonym normom etycznym 

i prawnym jako czynnikom warunkującym prawidłowe funkcjonowanie 

człowieka  w  społeczności.  Ceremoniał  szkolny  stanowi  integralną  część 

Statutu Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu  Szkół  im.  M.  Kopernika 

w Koninie. 
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2. Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny to: 

a) obchody świąt państwowych; 

b) obchody rocznic ważnych wydarzeń w życiu kraju, regionu, miasta i szkoły; 

c) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

d) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

e) święto Patrona Szkoły; 

f) Dzień Podchorążego; 
g) absolutorium uczniów klas kończących Szkołę. 

 

 

3. Symbole państwowe eksponowane w ceremoniale szkolnym to: 

a) flaga państwowa; 
b) godło państwowe; 

c) hymn państwowy. 
 

 

4. Symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem 

miasta, stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz międzynarodowych (UE, 

NATO). 
 

 

5. Symbole szkolne eksponowane w ceremoniale szkolnym to: 

a) sztandar szkoły; 
b) hymn szkoły. 

 

 

§2 
Postępowanie z symbolami państwowymi 

 

 

1. Flaga państwowa. 

1) Budynek szkoły dekorowany jest flagami RP z okazji: 

a) świąt państwowych, 

b) wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych, 

c) innych   uroczystości   wynikających   z kalendarza   roku   szkolnego 

i ceremoniału, 

d) podczas żałoby narodowej. 

2) Eksponowanie flagi RP musi odbywać się przy zachowaniu niżej 

wymienionych zasad: 

a) flaga RP  wywieszana  na  masztach  lub  umieszczana  na  drzewcach 

z flagami innych państw lub organizacji międzynarodowych m.in. UE, 

NATO, musi zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo, 

b) flaga RP powinna być podnoszona na maszt jako pierwsza i opuszczana 

jako ostatnia, jeżeli podczas jej podnoszenia wykonywany jest hymn 

państwowy, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu 

wykonywania hymnu, 
c) flaga RP nie  powinna  być  wywieszana  na  jednym  maszcie  lub  na 
drzewcu z inną flagą lub flagami, 

d) flaga RP umieszczona na maszcie lub drzewcu, nie powinna dotykać 
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podłoża, nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnych znaków, 

liter, liczb, słów czy rysunków, powinna być zabezpieczona przed 

upadkiem, zerwaniem lub zniszczeniem, 

e) flaga RP umieszczona na drzewcu w stojaku na podium, powinna 

znajdować się na prawo od mówcy (prowadzącego zwróconego twarzą do 

słuchaczy) lub płasko na ścianie nad mówcą (prowadzącym) lub za nim. 
3) W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę RP wywiesza się w ten 

sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy 

masztu, przy jej zdejmowaniu najpierw należy podnieść ją do samej góry, 

a następnie opuścić całkowicie. Żałobę można wyrazić poprzez 

przymocowanie do drzewca flagi państwowej czarnej wstęgi, której 

długość sięga do połowy czerwonego materiału flagi. 

4) Przecięcie wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia 

obiektu szkolnego, odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej winno 

być zabezpieczone tak, aby wstęga nie upadła na podłoże, nie leżała na 

nim, nie była deptana. 
 

 

2. Godło państwowe. 

1) Godło państwowe umieszczone winno być w pomieszczeniach, w których 

odbywają się uroczystości szkolne i zajęcia dydaktyczne. 

2) Pozycja godła państwowego w pomieszczeniu – na ścianie na wprost 

wejścia lub na ścianie czołowej w miejscu widocznym od wejścia, winna 
zapewnić mu należytą cześć i szacunek. 

3) Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło 

państwowe nie należy umieszczać innych obiektów, dopuszcza się 

umieszczanie   godła   województwa,   miasta,   po   lewej   stronie   godła 

państwowego. 
 

 

3. Hymn państwowy. 

1) Hymn państwowy winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych 

podczas uroczystości szkolnych po komendzie wydanej przez 

prowadzącego. 
2) Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa 

zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia  głowy 

przez mężczyzn (nie dotyczy nakryć głowy stanowiących element 

umundurowania). 
 

 

§3 

Postępowanie z symbolami szkolnymi 
 

 

1. Sztandar szkoły. 

1) Sztandar Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie to zszyty z 2 części 

płat materiału o wymiarach 104/95 cm, obszyty złotymi frędzlami, 

którego: 
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a) na awersie na biało - czerwonym polu wyhaftowany jest wizerunek orła 

białego w koronie z napisem „Bóg Honor Ojczyzna”, 

b) na rewersie na środku pola widnieje wyhaftowany wizerunek Mikołaja 

Kopernika z napisem „Per aspera ad astra”, u dołu daty „1921,  1961, 

1975”. Drzewiec o  długości  240  cm  zakończony  jest  głowicą  z orłem 

w koronie. 
2) Przechowywanie sztandaru: 

a) sztandar przechowywany jest w gablocie umieszczonej przy wejściu do 

budynku Zespołu Szkół przy Al. 1 Maja 22; 

b) ze sztandarem przechowywane są insygnia pocztu sztandarowego, tj. 

szarfy biało – czerwone i białe rękawiczki. 
3) Poczet sztandarowy: 

a) sztandarem szkoły opiekuje się wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciel   i   wybrany   przez   Zespół   Kierowniczy   Szkoły   poczet 

sztandarowy, 

b) poczet sztandarowy składa się z 3 uczniów wyróżniających się w nauce 

o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w obsadzie: chorąży – 
1 uczeń, asysta – 2 ucznów; 

c) kandydatury uczniów do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane 

przez wychowawców klas; 

d) w uzasadnionych przypadkach, za naruszenie regulaminu szkoły – Rada 

Pedagogiczna    może    odwołać    ucznia/uczennicę    ze    składu    pocztu 

sztandarowego, w takim przypadku dokonuje się wyborów 

uzupełniających na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

e) kadencja pocztu sztandarowego trwa 1 rok – od przejęcia do przekazania 

sztandaru   –   w   dniu   absolutorium  klas   Liceum  Ogólnokształcącego 

i Technikum Zespołu Szkół, 

f) poczet sztandarowy ubrany jest w stroje reprezentacyjne tj.: 

- chorąży: mundur klasy wojskowej z niebieską apaszką, z biało – 

czerwoną szarfą, w przypadku uczniów klas nie mundurowych – ciemny 

garnitur, biała koszula, białe rękawiczki i biało – czerwona szarfa; 

- asysta:  mundur  klasy  wojskowej  z niebieską  apaszką,  w  przypadku 
uczniów klas nie mundurowych – ciemne spodnie/spódnica, biała koszula 

i białe rękawiczki. 

4) Postępowanie ze sztandarem (chwyty sztandaru): 

a) POSTAWA ZASADNICZA – sztandar postawiony na trzewiku drzewca 

przy prawej nodze chorążego na wysokości czubka buta, drzewce 

przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa, lewa ręka jak w postawie 

zasadniczej, asysta w postawie zasadniczej „baczność”; 

b) POSTAWA „SPOCZNIJ” – sztandar jak w postawie zasadniczej (j.w.), 

chorąży i asysta w postawie na „spocznij”; 
c) POSTAWA „NA RAMIĘ” – chorąży prawą ręką (przy pomocy lewej) 

kładzie drzewce na prawe ramię i utrzymuje je pod kątem 45º w stosunku 

do ramienia, prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca, chorąży i asysta w 

postawie na „spocznij”; 
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d) POSTAWA „PREZENTUJ” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi 

sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń 

prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce 

sztandaru tuż nad prawą ręką, którą opuszcza na całej jej długości 

obejmując drzewce sztandaru, asysta w postawie zasadniczej (baczność); 

e) SALUTOWANIE SZTANDAREM W  MIEJSCU  –  z postawy 

„prezentuj” chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym 

wysunięciem  lewej  nogi  w  przód  na  odległość  jednej  stopy  i  pochyla 

sztandar do przodu pod kątem 45º, po czasie salutowania podnosi sztandar 

do postawy „prezentuj”, 

f) SALUTOWANIE SZTANDAREM W MARSZU –  z położenia  „na 
ramię” w taki sposób, jak przy salutowaniu w miejscu (j.w.), na komendę: 

„na prawo patrz” – chorąży pochyla sztandar, na komendę „baczność” – 

chorąży bierze sztandar na ramię. 
 

 

2. Hymn szkoły. 

1) Hymnem Zespołu Szkół im. M. Kopernika jest, zatwierdzony uchwałą 

Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 1998 roku, utwór „Tyś, patrząc 

w gwiazdy” - słowa Maria Cieślak, muzyka Eugeniusz Gawroński. 

Multimedialny zapis utworu stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 

2) Hymn   szkolny   winien   być   śpiewany   przez   wszystkich   uczniów 

i nauczycieli podczas uroczystości szkolnych po komendzie wydanej przez 
prowadzącego. 

3) Podczas wykonywania hymnu szkolnego obowiązuje postawa zasadnicza, 

zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn 

(nie dotyczy nakryć głowy stanowiących element umundurowania). 
 

 

§4 

Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru 
 

 

4. Obchody  świąt  państwowych,  rocznic  ważnych  wydarzeń,  rozpoczęcia 

i zakończenia roku szkolnego, Święto Patrona Szkoły odbywają się według 

ustalonych scenariuszy dla poszczególnych imprez szkolnych. 

5. Święto Patrona Szkoły obchodzone jest w poniedziałek w okolicach dnia 

urodzin Patrona Szkoły – Mikołaja Kopernika (ur. 19 lutego). Jest to dzień, 

w którym     odbywają     się     spotkania     uczniów     z wychowawcami 

i nauczycielami, mające na celu czczenie pamięci Mikołaja Kopernika. Dzień 

ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 
 

 

§5 
1. Ustanawia się tytuł honorowy "Zasłużony dla Zespołu Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Koninie – Per aspera ad astra" nadawany za wybitne zasługi na 

rzecz szkoły: osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom 
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państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom 

społecznym i zawodowym oraz innym jednostkom organizacyjnym. 

2. Materialny wyraz nadania tytułu honorowego stanowi pamiątkowa statuetka - 

zegar słoneczny jako symbol patrona Zespołu Szkół im. M. Kopernika w 

Koninie. 

3. Decyzje o nadaniu tytułu honorowego podejmuje  Zespół  Kierowniczy 

Szkoły. 
 
 
 
 
 
 

 

 DZIAŁ VII  
POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

 

§ 1 
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

2. Zasady  postępowania  w  sprawie  uchylenia  statutu  lub  niektórych  jego 

postanowień określa Ustawa o systemie oświaty. 
 

 

§ 2 
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim 

nauczycielom, rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom, poprzez 

zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Zespołu Szkół im. M. 

Kopernika oraz udostępnienia do wglądu w bibliotece szkolnej. 
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Aneks do statutu Technikum  

Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 

 
 

Zmiana dotyczy zapisu Działu V, rozdział V §7 a): 
 

Jest: „Nagroda Kopernikowska w formie pieniężnej przyznawana jest uczniom 

posiadającym wzorowe zachowanie oraz średnią ocen z przedmiotów nauczania 

4,9 i wyższą,” 

 

Po zmianie: „Nagroda Kopernikowska w formie pieniężnej przyznawana jest 

najlepszemu uczniowi Technikum za najwyższą średnią ocen i wzorowe 

zachowanie  oraz trzem uczniom z najwyższą średnią ocen i wzorowym 

zachowaniem w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie (bez względu na typ 

szkoły). W przypadku wyników ex aequo o przyznaniu Nagrody Kopernikowskiej 

decyduje Zespół Kierowniczy na podstawie dodatkowych kryteriów.” 
 

Zmiana dotyczy zapisu Działu V, rozdział V §7 b): 
 

Jest:  „uczniom przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe a jednym z kryteriów jest wysoka średnia ocen lub znaczące osiągnięcia 

sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym” 

 

Po zmianie: „uczniom przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe, zgodnie z odrębnym regulaminem” 

 
 


