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Rozdzia 1 

Przepisy wprowadzające 

§ 1. 

1. Nazwa placówki: Z spół Szkół Łączności w Gliwicach. 

1) W skład Z społu wchodzą następując  szkoły: 

2) T chnikum nr 3 w Gliwicach przy ul. Warszawski j 35, 

3) Szkoła Polic alna nr 3 w Gliwicach przy ulicy Warszawski j 35 

2. Organ m prowadzącym dla Z społu Szkół Łączności j st Miasto Gliwic  z si dzibą przy 

ul. Zwycięstwa 21. 

3. Nadzór p dagogiczny sprawuj  Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

4. Ustalona nazwa Z spół Szkół Łączności w Gliwicach używana j st w p łnym 

brzmi niu. Dopuszcza się używania skrótu ZSŁ. 

5. Szkoła j st j dnostką budż tową. 

6. Il kroć w Statuci j st mowa o: 

1) Szkol  – nal ży prz z to rozumi ć T chnikum nr 3 i Szkołę Polic alną nr 3 

w Gliwicach. 

2) Nauczyci lu - nal ży prz z rozumi ć każd go pracownika p dagogiczn go szkoły. 

3) Dyr ktorz  - nal ży prz z to rozumi ć dyr ktora T chnikum nr 3 i Szkoły 

Polic aln j nr 3 a j dnocz śni  Z społu Szkół Łączności w Gliwicach. 

4) Rodzicach - nal ży prz z to rozumi ć takż  opi kunów prawnych dzi cka oraz 

osoby sprawując pi czę zastępczą nad dzi cki m. 
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Rozdzia 2 

Cele i zadania szko y 

§ 2. 

1. Szkoła r alizuj  c l  i zadania okr ślon  w ustawi  - Prawo oświatow  i w prz pisach 

wykonawczych wydanych na j j podstawi , a takż  zawart  w Programi  

wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrz b rozwojowych uczniów oraz 

potrz b dan go środowiska. 

2. C l m nauczania i wychowania j st w szcz gólności: 

1) dąż ni  do p łn go i wsz chstronn go rozwoju int l ktualn j, psychiczn j, 

społ czn j,  st tyczn j, moraln j i duchow j osobowości ucznia, przygotowani  

do dojrzał go życia i p łni nia okr ślon j roli zawodow j w społ cz ństwi , 

2) kształtowani  postaw sprzyjających rozwojowi indywidualn mu i społ czn mu, 

takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowi dzialność, wytrwałość, poczuci  

własn j wartości, szacun k dla innych ludzi, ci kawość poznawcza, kr atywność, 

prz dsiębiorczość, kultura osobista, pod jmowania inicjatyw oraz do pracy 

z społow j, 

3) upowsz chniani  wi dzy o zasadach zrównoważon go rozwoju oraz 

kształtowani postaw sprzyjających j go wdrażaniu, 

4) rozwijani  poczucia odpowi dzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polski go dzi dzictwa kulturow go, przy j dnocz snym otwarciu się na wartości 

kultur, 

5) przygotowani  do aktywn go ucz stnictwa w kulturz  i sztuc  narodow j 

i światow j, 

6) przygotowani  do wyp łniania obowiązków rodzinnych i obywat lskich w oparciu 

o zasady solidarności, d mokracji, tol rancji, sprawi dliwości i wolności, 

7) rozwijani  osobistych zaint r sowań ucznia i int growani  wi dzy prz dmiotow j 

z różnych dyscyplin, 
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8) zdobywani  umi jętności formułowania samodzi lnych i prz myślanych sądów, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów w proc si  dialogu w  wspólnoci  

doci kając j, 

9) rozwijani  u uczniów szacunku dla wi dzy, wyrabiani  pasji poznawania świata 

i zachęcani do praktyczn go zastosowania zdobytych wiadomości. 

§ 3. 

1. Zadania szkoły: 

1) wspomagani  wychowawcz j roli rodziny, 

2) r alizację zadań z zakr su profilaktyki probl mów dzi ci i młodzi ży, 

3) dostosowani  tr ści, m tod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów i słuchaczy, 

4) udzi lani  pomocy psychologiczno-p dagogiczn j i sp cjalnych form pracy 

dydaktyczn j, 

5) wyposaż ni  uczniów i słuchaczy w odpowi dni zasób wi dzy ogóln j, która 

umożliwia zdani   gzaminu maturaln go i zawodow go, 

6) kształtowani  u uczniów i słuchaczy postaw prospoł cznych poprz z możliwość 

udziału w działaniach z zakr su wolontariatu, 

7) utrzymywani b zpi cznych i higi nicznych warunków nauki, wychowania i opi ki, 

8) udzi lani  pomocy uczniom pozostającym w trudn j sytuacji mat rialn j 

i życiow j, 

9) stosowani  w proc si  kształc nia innowacyjnych rozwiązań, 

10) stworz ni  warunków do rozwoju zaint r sowań i uzdolni ń uczniów prz z 

organizowani zajęć pozal kcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowani  

aktywności społ czn j i umi jętności spędzania czasu woln go, 

11) kształtowani właściwych postaw wob c zagroż ń i sytuacji nadzwyczajnych, 

12) kształtowani umi jętności sprawn go posługiwania się t chnologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

2. R alizacja c lów i zadań szkoły następuj poprz z: 
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1) organizowani  (w miarę posiadanych środków) zajęć pozal kcyjnych, kół 

zaint r sowań, zajęć r kr acyjno-sportowych, 

2) umożliwiani uczniom i słuchaczom udziału w konkursach i olimpiadach 

prz dmiotowych oraz zawodach sportowych, 

3) organizowani  wyci cz k krajoznawczych i wizyt studyjnych, 

4) udział w sp ktaklach t atralnych i filmowych, zwi dzani wystaw artystycznych, 

5) organizowani  akad mii, wystaw, impr z z okazji świąt narodowych, 

6) udział młodzi ży w uroczystościach i impr zach środowiskowych, 

7) r alizację proj któw  dukacyjnych finansowanych z środków UE, 

8) umożliwi ni udziału uczniów w szkolnym kol wolontariatu, 

9) r alizację proj któw i innowacji p dagogicznych. 

§  . 

1. Ucz ń ma prawo do uzyskania w szkol  pomocy psychologiczno-p dagogiczn j. J j 

zorganizowani  j st obowiązki m dyr ktora szkoły, udzi lają j j nauczyci l , 

wychowawcy oraz sp cjaliści pracujący w szkol . 

2. Pomoc psychologiczno-p dagogiczna udzi lana uczniowi pol ga na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrz b rozwojowych i  dukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu j go indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających 

w szcz gólności: 

1) z ni p łnosprawności, 

2) z ni dostosowania społ czn go, 

3) z zagroż nia ni dostosowani m społ cznym, 

4) z zaburz ń zachowania lub  mocji, 

5) z  szcz gólnych uzdolni ń, 

6) z  sp cyficznych trudności w ucz niu się, 

7) z d ficytów komp t ncji i zaburz ń komunikacji językow j, 

8) z choroby prz wl kł j, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z ni powodz ń  dukacyjnych, 
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11) z zani dbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i j go rodziny, 

sposob m spędzania czasu woln go, kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub z  zmianą 

środowiska  dukacyjn go, w tym związanych z wcz śni jszym kształc ni m za 

granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-p dagogiczna j st organizowana i udzi lana w  współpracy z: 

1) rodzicami/prawnymi opi kunami ucznia, 

2) poradniami psychologiczno-p dagogicznymi, w tym poradniami sp cjalistycznymi, 

3) placówkami doskonal nia nauczyci li, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rz cz 

rodziny, dzi ci i młodzi ży. 

4. Pomoc psychologiczno-p dagogiczna j st udzi lana z inicjatywy: 

1) ucznia (w przypadku ucznia ni p łnol tni go za zgodą j go rodziców/ prawnych 

opi kunów - j dyni  w przypadku pod jrz wania o prz moc wob c ucznia nal ży 

podjąć działania zgodni  z proc durą postępowania wob c prz mocy w rodzini  – 

proc dura Niebieskie  Karty ), 

2) rodziców/prawnych opi kunów ucznia, 

3) nauczyci la, wychowawcy lub sp cjalisty, prowadząc go zajęcia z uczni m, 

4) poradni psychologiczno-p dagogiczn j, w tym poradni sp cjalistyczn j, 

5) dyr ktora szkoły, 

6) pi lęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higi nistki szkoln j, 

7) pracownika socjaln go, 

8) asyst nta rodziny, 

9) kuratora sądow go, 

5. W szkol pomoc psychologiczno-p dagogiczna j st udzi lana uczniom w formi : 

1) zajęć rozwijających uzdolni nia, któr  organizuj  się dla uczniów szcz gólni  

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych m tod pracy. Liczba 

ucz stników zajęć ni moż prz kraczać 8, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, któr  organizuj  się dla uczniów mających 

trudności w nauc , w szcz gólności w sp łnianiu wymagań  dukacyjnych 
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wynikających z podstawy programow j kształc nia ogóln go dla dan go  tapu 

 dukacyjn go. Liczba ucz stników ni moż  prz kraczać 8, 

3) zajęć sp cjalistycznych: kor kcyjno-komp nsacyjnych oraz innych zajęć 

o charakt rz  t rap utycznym, któr  organizuj  się dla uczniów z zaburz niami 

i odchyl niami rozwojowymi lub sp cyficznymi trudnościami w ucz niu się; 

liczba ucz stników zajęć ni  moż prz kraczać 5, 

4) zajęć związanych z wybor m ki runku kształc nia i zawodu oraz planowani m 

kształc nia i kari ry zawodow j, 

5) zindywidualizowan j ści żki kształc nia, 

6) warsztatów, 

7) porad i konsultacji. 

6. Pomoc psychologiczno-p dagogiczna rodzicom moż być udzi lana w formi : 

1) porad, 

2) konsultacji, 

3) warsztatów, 

4) szkol ń. 

7. Nauczyci l , wychowawcy i sp cjaliści w szkol  prowadzą na bi żąco obs rwację 

p dagogiczną, mającą na c lu rozpoznani u uczniów: 

1) trudności w ucz niu się, 

2) szcz gólnych uzdolni ń, 

3) poprz z doradztwo  dukacyjno-zawodow . 

8. Wychowawca klasy, j ż li stwi rdzi potrz bę udzi l nia uczniowi pomocy 

psychologiczno- p dagogiczn j, informuj  innych nauczyci li lub sp cjalistów 

o potrz bi  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-p dagogiczną w trakci  ich 

bi żąc j pracy z uczni m. 

9. W przypadku stwi rdz nia prz z nauczyci la lub sp cjalistę, ż  ucz ń wymaga objęcia 

pomocą psychologiczno-p dagogiczną, ni zwłoczni  udzi la on uczniowi t j pomocy 

i j dnocz śni  informuj  o tym wychowawcę klasy. Wychowawca informuj  dyr ktora 

szkoły o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-p dagogiczną. 

10. O potrz bi  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-p dagogiczną szkoła informuj  

rodziców ucznia/ prawnych opi kunów lub p łnol tni go ucznia. 
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11. Wychowawca planuj  i koordynuj  udzi lani  pomocy psychologiczno-p dagogiczn j 

dla ucznia, proponuj  formy udzi lan j uczniowi pomocy psychologiczno-

p dagogiczn j, okr s ich udzi lania oraz wskazuj  wymiar godzin, w którym 

poszcz góln  formy mogą być r alizowan . Odbywa się to w konsultacji z rodzicami 

ucznia lub p łnol tnim uczni m oraz - w zal żności od potrz b - z innymi 

nauczyci lami i sp cjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczni m, poradnią lub innymi 

osobami, o których mowa w punkci  4. Wsz lki  działania w tym zakr si  nal ży 

dokum ntować. 

12. Dyr ktor szkoły na wnios k wychowawcy okr śla formy udzi lania uczniowi pomocy 

psychologiczno-p dagogiczn j, ustalając wymiar godzin dla dan go ucznia, biorąc pod 

uwagę wszystki  godziny, któr  w danym roku szkolnym mogą być prz znaczon  na 

r alizację tych form. 

13. O ustalonych dla ucznia formach, okr si  udzi lania pomocy psychologiczno -

p dagogiczn j oraz wymiarz  godzin, w którym poszcz góln  formy pomocy będą 

r alizowan , dyr ktor szkoły ni zwłoczni  informuj  pis mni  rodziców ucznia albo 

p łnol tni go ucznia. 

14. W przypadku, gdy ucz ń był objęty pomocą psychologiczno-p dagogiczną, 

wychowawca klasy/ dyr ktor placówki planując udzi lani  uczniowi pomocy 

psychologiczno-p dagogiczn j, uwzględnia wnioski dotycząc  dalsz j pracy z uczni m, 

zawart  w dokum ntacji prz bi gu nauczania, działalności wychowawcz j 

i opi kuńcz j szkoły. 

15. Dyr ktor szkoły w indywidualnych przypadkach moż  wyznaczyć inną osobę, któr j 

zadani m będzi  planowani  i koordynowani  udzi lania pomocy psychologiczno-

p dagogiczn j uczniom. 

16. Dla ucznia posiadając go: orz cz ni  o potrz bi  kształc nia sp cjaln go dyr ktor 

tworzy z spół i powołuj  koordynatora ni zwłoczni  po otrzymaniu orz cz nia. 

Planowani  i koordynowani  udzi lania pomocy psychologiczno-p dagogiczn j 

w szkol , w tym ustal ni  dla ucznia form udzi lania t j pomocy, okr s ich udzi lania 

oraz wymiar godzin, w którym poszcz góln  formy będą r alizowan , j st zadani m 

z społu. 
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17. Formy i okr s udzi lania uczniowi pomocy psychologiczno-p dagogiczn j oraz wymiar 

godzin, w którym poszcz góln  formy pomocy będą r alizowan , są uwzględnian  

w indywidualnym programi   dukacyjno-t rap utycznym (IPET). 

18. Z spół w indywidualnym programi   dukacyjno-t rap utycznym (IPET) opracowanym 

dla ucznia uwzględnia wnioski, zawart  w dokum ntacji prz bi gu nauczania, 

działalności wychowawcz j i opi kuńcz j szkoły. 

19. O ustalonych dla ucznia formach, okr si  udzi lania pomocy psychologiczno-

p dagogiczn j oraz wymiarz  godzin, w którym poszcz góln  formy pomocy będą 

r alizowan , dyr ktor szkoły ni zwłoczni  informuj  pis mni  rodziców ucznia albo 

p łnol tni go ucznia. 

20. Indywidualn  Programy Edukacyjno-T rap utyczn  są prz chowywan  w mi jscu 

wyznaczonym prz z dyr ktora szkoły (z zachowani m b zpi cz ństwa dokum ntacji). 

Po ukończ niu prz z ucznia szkoły lub w przypadku prz jścia ucznia do inn j szkoły 

IPET pozostaj  w dokum ntacji szkoły w ustalonym prz z dyr ktora mi jscu. 

§ 5. 

1. Szkoła otacza szcz gólną opi ką uczniów słabowidzących, ni słyszących, 

słabosłyszących, z ni p łnosprawnością int l ktualną w stopniu l kkim oraz uczniów 

z ni p łnosprawnością ruchową, z autyzm m, w tym z z społ m Asp rg ra, 

z ni p łnosprawnościami sprzężonymi oraz prz wl kl  chorych. 

2. Organizowani  kształc nia, wychowania i opi ki dla uczniów ni p łnosprawnych 

w szkol  pol ga na: 

1) r alizacji zal c ń zawartych w orz cz niu o potrz bi  kształc nia sp cjaln go, 

2) zap wni niu odpowi dnich warunków do nauki, sprzętu sp cjalistyczn go 

i środków dydaktycznych, 

3) r alizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktyczn go, 

dostosowanych do indywidualnych potrz b  dukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, z wykorzystani m odpowi dnich form i m tod pracy 

dydaktyczn j i wychowawcz j, 

4) r alizacji wskazanych prz z poradnię psychologiczno-p dagogiczną zajęć oraz 

innych form pomocy, 
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5) int gracji z  środowiski m rówi śniczym. 

§ 6. 

1. C l m kształc nia zawodow go j st przygotowani  uczących się do życia 

w warunkach współcz sn go świata, wykonywania pracy zawodow j i aktywn go 

funkcjonowania na zmi niającym się rynku pracy. 

2. T chnikum kształci w zawodach: t chnik  l ktronik- 311408, t chnik  l ktryk-

311303, t chnik informatyk-351203, t chnik logistyk-333107. 

3. Szkoła zap wnia organizację  gzaminów potwi rdzających kwalifikacj  zawodow  

zgodni z obowiązującymi prz pisami. 

4. Nauka zawodu odbywa się w formi t or tyczn j i praktyczn j. 

5. Na pracowniach szkolnych r alizowan  są zadania z zakr su przygotowania 

praktyczn go młodzi ży zgodni z program m nauczania każd go zawodu. 

6. W szkol  funkcjonują pracowni  informatyczn , logistyczn  , sp dycyjn ,  l ktryczn , 

 l ktroniczn . 

§ 7. 

1. Wymiar godzin prz dmiotów kształc nia ogóln go i zawodow go dla poszcz gólnych 

klas j st okr ślany w dług ramow go planu nauczania zgodni  

z obowiązującymi prz pisami prawa. 

2. W zakr si r alizacji zadań szkoła w szcz gólności: 

1) r alizuj  kształc ni  zawodow  w oparciu o podstawę programową kształc nia 

w zawodzi , 

2) organizuj  i nadzoruj  praktyczną naukę zawodu w formi  praktyki zawodow j na 

podstawi  umowy pomiędzy Dyr ktor m Szkoły a innymi pracodawcami 

3) doskonali m tody pracy dydaktyczno-wychowawcz j w zakr si  kształc nia 

zawodow go. 
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§ 8. 

1. Praktyki zawodow  dla uczniów szkoły są organizowan  zgodni  z program m 

nauczania dla dan go zawodu dopuszczon go do użytku w szkol  w następujących 

zawodach : 

1) T chnik  l ktryk w pięciol tnim cyklu kształc nia- 8 tygodni, 280 godzin 

2) T chnik  l ktronik w pięciol tnim cyklu kształc nia- 8 tygodni, 280 godzin 

3) T chnik informatyk w pięciol tnim cyklu kształc nia- 8 tygodni, 280 godzin 

4) T chnik logistyk w pięciol tnim cyklu kształc nia- 8 tygodni, 280 godzin 

2. Ucz ń po zakończ niu praktyki zawodow j ma obowiąz k ni zwłoczni  dostarczyć 

dzi nnicz k praktyk z wystawioną oc ną prz z pracodawcę za odbytą praktykę 

zawodową. 

3. Praktykanci odbywają praktykę zgodni z program m dla właściw go zawodu. 

Rozdzia 3 

Organy szko y i ich kompetencje 

§ 9. 

1. Organy Z społu i ich zadania: 

1) Dyr ktor Z społu, 

2) Rada P dagogiczna, 

3) Samorząd Uczniów i Słuchaczy, 

4) Rada Rodziców r pr z ntująca rodziców szkół młodzi żowych. 

2. Każdy z wymi nionych organów w § 5 ust. 1 działa zgodni  z ustawą -Prawo 

oświatow  i ustawą o syst mi  oświaty. Organy kol gialn  funkcjonują w dług 

odrębnych r gulaminów, uchwalonych prz z t  organy. R gulaminy t  ni  mogą być 

sprz czn z  statut m szkoły. 

§ 10. 

1. Dyrektor Zespołu: 
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1) ki ruj  bi żącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Z społu i r pr z ntuj  

Z spół na z wnątrz, 

2) sprawuj  nadzór p dagogiczny w stosunku do nauczyci li zatrudnionych 

w Z spol  zgodni  z obowiązującymi prz pisami, 

3) dysponuj  środkami okr ślonymi w plani finansowym z społu, 

4) organizuj  i koordynuj  działalność dydaktyczną, wychowawczą, opi kuńczą oraz 

administracyjno-gospodarczą Z społu, 

5) wykonuj  uprawni nia zwi rzchnika służbow go wob c pracowników Z społu 

z zakr su prawa pracy, 

6) zap wnia warunki do r alizacji statutowych c lów i zadań Z społu, dba o właściwą 

atmosf rę i dyscyplinę pracy, kształtuj  twórczą atmosf rę pracy, stwarza warunki 

sprzyjając podnosz niu jakości pracy, 

7) odpowiada za poziom, wyniki nauczania i wychowania, 

8) prz wodniczy Radzi  P dagogiczn j Z społu, przygotowuj  i prowadzi posi dz nia 

Rady P dagogiczn j oraz j st odpowi dzialny za zawiadomi ni  wszystkich j j 

członków o t rmini  i porządku poszcz gólnych z brań zgodni  z brzmi ni m 

zapisów zami szczonych w R gulamini  Rady P dagogiczn j, 

9) d cyduj  o przyznawaniu nagród, dodatku motywacyjn go oraz wymiarz  kary 

porządkow j nauczyci lom i innym pracownikom Z społu, 

10) uwzględniając uchwały Rady P dagogiczn j Z społu dokonuj  wyróżni ń oraz 

wymi rza kary porządkow  w stosunku do uczniów i słuchaczy, 

11) wydaj  d cyzj  administracyjn  w sprawi  skr śl nia z listy uczniów 

i słuchaczy, 

12) odpowiada wob c organu prowadząc go za mająt k Z społu, j go prawidłow  

utrzymani i zab zpi cz ni , 

13) prowadzi dokum ntację działalności Z społu oraz wykonuj  inn  czynności 

wynikając  z obowiązujących prz pisów, 

14) dba o autoryt t członków Rady P dagogiczn j, ochronę praw i godności 

nauczyci la, 

15) sprawuj  opi kę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijn go rozwoju 

psychofizyczn go poprz z aktywn  działania prozdrowotn  i organizację opi ki 

m dyczn j w Z spol , 
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16) odpowiada za r alizację zal c ń wynikających z orz cz nia o potrz bi  kształc nia 

sp cjaln go ucznia, 

17) współdziała z  szkołami wyższymi oraz zakładami kształc nia nauczyci li 

w sprawi  organizacji praktyk stud nckich, 

18) w c lu prz prowadz nia r krutacji Dyr ktor Z społu powołuj  Szkolną Komisję 

R krutacyjną, 

19) d cyduj  w sprawach doboru kadry p dagogiczn j poprz z zwalniani  

i zatrudniani  nauczyci li oraz innych pracowników Z społu, 

20) kontroluj  sp łniani  obowiązku nauki. W przypadku ni sp łniania obowiązku 

nauki tj. opuszcz nia prz z ucznia ni p łnol tni go co najmni j 50 % zajęć 

w mi siącu zawiadamia o tym fakci  prz dstawici la j dnostki samorządow j 

(wójta, burmistrza, pr zyd nta miasta), na t r ni któr j mi szka ucz ń, 

21) wykonuj  inn  zadania wynikając  z prz pisów prawa. 

2. Dyr ktor powi rza opi kę nad uczniami prz bywającymi w Z spol : 

1) na zajęciach obowiązkowych, pozal kcyjnych nauczyci lowi zgodni  z j go 

przydział m czynności lub nauczyci lowi zastępując mu, 

2) na prz rwach nauczyci lom p łniącym dyżury zgodni  z opracowanym 

harmonogram m, 

3) nauczyci lom sprawującym opi kę nad uczniami podczas zajęć poza t r n m 

szkoły (wyci czki szkoln ). 

§ 11. 

1. Rada P dagogiczna Z społu w ramach komp t ncji stanowiących : 

1) uchwala r gulamin pracy Rady P dagogiczn j, 

2) planuj  i analizuj pracę dydaktyczną, wychowawczą i opi kuńczą Z społu, 

3) pod jmuj  uchwały w sprawi  wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

i słuchaczy, 

4) zatwi rdza plan pracy Z społu, 

5) pod jmuj uchwały w sprawi  innowacji p dagogicznych w Z spol , 

6) ustala organizację doskonal nia zawodow go nauczyci li, 

Statut Z społu Szkół Łączności w Gliwicach Strona 13 z 81 



              

            

      

      

         

         

         

      

    

            

      

       

       

           

   

          

  

     

           

 

          

          

    

         

          

        

           

    

          

    

     

         

     

7) pod jmuj  uchwały w sprawach skr śl nia z listy uczniów i słuchaczy po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniów i Słuchaczy, 

8) dokonuj zmian w Statuci  Z społu, 

9) wykonuj  inn  czynności wynikając  z obowiązujących prz pisów prawa, 

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru p dagogiczn go, w tym 

sprawowan go nad szkołą lub placówką prz z organ sprawujący nadzór 

p dagogiczny, w c lu doskonal nia pracy szkoły, 

11) opiniuj Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

12) ustala, w drodz uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolny z staw 

programów nauczania i szkolny z staw podręczników, 

13) uchwala Statut Szkoły i inn r gulaminy. 

2. Rada P dagogiczna w ramach komp t ncji opiniuj : 

1) plan pracy, proj kty innowacji i  ksp rym ntów p dagogicznych oraz inn  sprawy 

istotn dla Z społu, 

2) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć l kcyjnych 

i pozal kcyjnych, 

3) proj kt planu finansow go ZSŁ, 

4) wnioski Dyr ktora Z społu o przyznani  nauczyci lom odznacz ń, nagród i innych 

wyróżni ń, 

5) propozycj  Dyr ktora Z społu w sprawach przydziału nauczyci lom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodz nia zasadnicz go oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opi kuńczych, 

6) dodatkow dni woln od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSŁ, 

7) wnios k o z zwol ni na indywidualny program lub tok nauki, 

8) wnios k o wydani uczniowi opinii poradni psychologiczno-p dagogiczn j, 

9) wnios k o  gzamin klasyfikacyjny ucznia (na prośbę ucznia lub rodziców) 

ni klasyfikowan go z przyczyn ni usprawi dliwionych, 

10) propozycj  Dyr ktora Z społu w sprawi  prz dmiotów r alizowanych w zakr si  

rozsz rzonym dla poszcz gólnych oddziałów, 

11) plan pracy Samorządu Uczniowski go, 

12) prz dłuż ni powi rz nia funkcji Dyr ktora, powi rz nia funkcji wic dyr ktora i 

innych funkcji ki rowniczych w szkol , 
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13) podjęci  działalności w szkol  prz z stowarzysz nia, wolontariuszy i inn  

organizacj , których c l m statutowym j st działalność dydaktyczna, 

wychowawcza i opi kuńcza szkoły. 

3. Ponadto Rada P dagogiczna: 

1) przygotowuj proj kt Statutu ZSŁ albo j go zmian, 

2) moż  wystąpić z wnioski m o odwołani  nauczyci la z  stanowiska Dyr ktora ZSŁ 

lub z inn go stanowiska ki rownicz go w szkol . Organ uprawniony do odwołania 

j st zobowiązany prz prowadzić postępowani  wyjaśniając  i powiadomić o j go 

wyniku Radę P dagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, 

3) rozpatruj  wnioski i opini  w  wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 

w szcz gólności dotyczących r alizacji podstawowych praw uczniów prz dkładan  

prz z Samorząd Uczniowski, 

4) rozpatruj  wnioski i opini  Rady Rodziców dotycząc  wszystkich spraw szkoły, 

5) d l guj prz dstawici la do komisji konkursow j wyłaniając j Dyr ktora Z społu, 

6) głosuj nad wotum ni ufności dla Dyr ktora Z społu, 

7) oc nia z własn j inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuj  z wnioskami do 

Dyr ktora Z społu lub organu prowadząc go, w szcz gólności moż  to dotyczyć 

organizacji zajęć pozal kcyjnych i prz dmiotów nadobowiązkowych, 

8) występuj  z wnioskami do Dyr ktora Z społu w sprawach doskonal nia 

organizacji nauczania i wychowania, 

9) w uzasadnionych przypadkach, na wnios k nauczyci la lub Rady Rodziców, moż  

dokonać zmian w szkolnym z stawi  programów nauczania i szkolnym z stawi  

podręczników, z tym, ż  zmiana w tych z stawach ni  moż  nastąpić w trakci  

roku szkoln go. 

4. Uchwały Rady P dagogiczn j pod jmowan  są zwykłą większością głosów, 

w ob cności co najmni j połowy j j członków. 

5. Obrady Rady P dagogiczn j są tajn . 

6. Osoby biorąc  udział w z braniu Rady P dagogiczn j są obowiązan  do ni ujawniania 

spraw poruszanych na posi dz niach Rady P dagogiczn j, któr  mogą naruszać dobro 

osobist uczniów lub ich rodziców, a takż  nauczyci li i innych pracowników Z społu. 

7. Z brania Rady są protokołowan . 
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§ 12. 

1. W Z spol  Szkół Łączności w Gliwicach działa Samorząd Uczniowski, zwany dal j 

„samorząd m”. 

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowi  Z społu. 

2) Zasady wybi rania i działania organów samorządu okr śla r gulamin uchwalany 

prz z ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powsz chnym. Organy 

samorządu są j dynymi r pr z ntantami ogółu uczniów. 

3) R gulamin samorządu ni  moż być sprz czny z statut m szkoły lub placówki. 

4) Samorząd moż  prz dstawiać Radzi  Rodziców, Radzi  P dagogiczn j oraz 

Dyr ktorowi wnioski i opini  w  wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 

w szcz gólności dotyczących r alizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z program m nauczania, z j go tr ścią, c l m 

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawn j i umotywowan j oc ny postępów w nauc  i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkoln go, umożliwiając  zachowani  właściwych 

proporcji między wysiłki m szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zaint r sowań, 

d) prawo r dagowania i wydawania gaz ty szkoln j, 

 ) prawo organizowania działalności kulturaln j, oświatow j, sportow j oraz 

rozrywkow j zgodni  z własnymi potrz bami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumi niu z Dyr ktor m, 

f) prawo wyboru nauczyci la p łniąc go rolę opi kuna samorządu. 

§ 13. 

1. Rada Rodziców: 

1) prz dstawia innym organom szkoły, organowi prowadząc mu szkołę, organowi 

sprawując mu nadzór p dagogiczny wnioski i opini  w sprawach dotyczących 

działania i funkcjonowania szkół młodzi żowych wchodzących w skład Z społu, 

2) w porozumi niu z Radą P dagogiczną Z społu uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny dla młodzi ży, 
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3) opiniuj  program i harmonogram poprawy  f ktywności kształc nia lub 

wychowania Z społu, o którym mowa w art.34 ust.2 Ustawy o syst mi  oświaty 

w zakr si  dotyczącym szkół młodzi żowych, 

4) opiniuj proj kt planu finansow go składan go prz z dyr ktora szkoły. 

§ 1 . 

1. W Z spol  można powołać zastępców Dyr ktora w zal żności od ilości oddziałów oraz 

zmianowości zajęć. 

2. W Z spol p łni swoją funkcję j d n zastępca Dyr ktora. 

3. W Z spol  w zal żności od potrz b można powołać ki rownika szkol nia 

praktyczn go lub ki rownika pracowni, który odpowiada za prawidłową organizację 

zajęć w pracowniach i w czasi  praktyk mi sięcznych oraz za utrzymani  sprzętu 

kontrolno-pomiarow go oraz mod li na poziomi  pozwalającym na prz prowadz ni  

ćwicz ń zgodni z rozkład m mat riału. 

4. W szkol funkcjonuj j d n ki rownik pracowni. 

§ 15. 

1. Organ m doradczym i pomocniczym Dyr ktora Z społu j st Z spół Ki rowniczy 

w skład, któr go wchodzą w zal żności od rozpatrywanych spraw: 

1) Dyr ktor Z społu, 

2) Wic dyr ktor, 

3) Ki rownik pracowni, 

4) Ki rownik administracyjny, 

5) Główny Księgowy, 

6) W zal żności od potrz b prz dstawici l  związków zawodowych, 

7) P dagog szkolny, 

8) Insp ktor ochrony danych osobowych, 

9) Administrator syst mów informatycznych. 

2. Z spół Ki rowniczy opiniuj : 

1) ki runki działania w dzi dzini  wychowawcz j i dydaktyczn j w Z spol , 
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2) koordynowani działalności wszystkich szkół wchodzących w skład Z społu, 

3) sprawy Z społu rozpatrywan  na posi dz niach bi żących, 

4) plan finansowy Z społu. 

§ 16. 

1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi 

1) każdy z organów szkoły działa samodzi lni  i zgodni  z  swoimi komp t ncjami, 

współdziała z pozostałymi dla p łn j r alizacji statutowych zadań szkoły, 

2) sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodz  n gocjacji, porozumi nia 

i wzaj mn go poszanowania, 

3) w przypadku powstania konfliktu między poszcz gólnymi organami szkoły, 

powołuj  się doraźną komisję rozj mczą, w skład któr j wchodzą prz dstawici l  

stron będących w konflikci ; Komisja ta j st zobowiązana rozpatrzyć sprawę 

i prz dłożyć wnioski Dyr ktorowi Szkoły, Radzi  P dagogiczn j oraz stronom 

konfliktu w ciągu 10 dni, 

4) trudn  do rozstrzygnięcia konflikty między nauczyci l m a uczni m 

zaint r sowan  strony zgłaszają Dyr ktorowi Szkoły, który pod jmuj  d cyzj  

zmi rzając do usunięcia przyczyn konfliktu, 

5) spory między nauczyci l m a uczni m moż  takż  na wnios k stron rozstrzygać 

Rada P dagogiczna w porozumi niu z Radą Rodziców i Samorząd m Uczniowskim, 

6) dla zap wni nia bi żąc j wymiany informacji pomiędzy organami szkoły 

o pod jmowanych i planowanych działaniach lub d cyzjach, r alizuj  się 

spotkania prz dstawici li w/w organów, 

7) Rodzic  i nauczyci l  współdziałają z  sobą w sprawach wychowawczych 

i dydaktycznych poprz z organizowani  okr sowych spotkań Dyr kcji Szkoły 

i wychowawców klas z rodzicami, których c l m j st 

a) zapoznani  rodziców z probl mami i  f ktami pracy dydaktyczno-

wychowawcz j szkoły i klasy, 

b) zadaniami z zakr su profilaktyki, 
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c) zap wni ni  rodzicom możliwości indywidualn go kontaktu z wychowawcami 

klasy i innymi nauczyci lami, 

d) uzyskiwani  rz t ln j informacji na t mat sw go dzi cka, j go zachowania, 

postępów w nauc , a takż przyczyn trudności w nauc , 

 ) uzyskiwani  informacji i porad w sprawach wychowania i dalsz go kształc nia 

dzi ci. 

8) W ramach współpracy rodzic  mają prawo do: 

a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczyci lami, 

b) porad z zakr su pomocy psychologiczno-p dagogiczn j, 

c) dyskr cji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu probl mów ucznia 

i j go rodziny, 

d) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życi  szkoły, 

Rozdzia 4 

Organizacja pracy szko y 

§ 17. 

1. Podstawą prawną działalności Z społu j st akt założyci lski oraz nini jszy statut. 

2. Szcz gółową organizację nauczania, wychowania, i opi ki w danym roku szkolnym 

okr śla arkusz Z społu opracowany prz z dyr ktora na podstawi  ramowych planów 

nauczania oraz planu finansow go z społu. Arkusz organizacyjny zatwi rdza organ 

prowadzący. 

3. Tr ść kształc nia i wychowania, układ i zakr s mat riału nauczania poszcz gólnych 

prz dmiotów okr ślają programy zatwi rdzon  do użytku prz z Minist rstwo Edukacji 

Narodow j. 

4. Podstawową j dnostką organizacyjną Z społu j st oddział złożony z uczniów lub 

słuchaczy. 

5. Oddział m opi kuj  się wychowawca. 
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6. Liczbę uczniów w oddzial  okr śla się zgodni  z obowiązującymi prz pisami 

w uzgodni niu z organ m prowadzącym. 

7. Podziału na grupy dokonuj  się zgodni z obowiązującymi prz pisami. 

§ 18. 

1. T rminy rozpoczynania i kończ nia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, prz rw 

świąt cznych oraz f rii zimowych i l tnich okr ślają prz pisy o organizacji roku 

szkoln go. 

2. Szcz gółową organizację nauczania, wychowania i opi ki w danym roku szkolnym 

okr śla arkusz organizacyjny opracowany prz z Dyr ktora Z społu na podstawi  

planów nauczania. T rminy opracowania arkusza i j go zatwi rdz nia okr ślają 

odrębn  prz pisy. 

3. Na podstawi  arkusza organizacyjn go układany j st tygodniowy rozkład zajęć 

z uwzględni ni m zasad ochrony zdrowia i higi ny pracy. 

4. Arkusz organizacyjny opracowywany j st łączni dla wszystkich szkół Z społu. 

5. Podstawową j dnostką organizacyjną Z społu j st oddział złożony z uczniów, którzy 

w j dnorocznym kursi  nauki dan go roku szkoln go uczą się wszystkich prz dmiotów 

obowiązkowych, okr ślonych odpowi dnim dla klasy plan m i program m nauczania. 

6. Ramowy plan nauczania okr śla tygodniowy minimalny wymiar godzin l kcyjnych 

z poszcz gólnych prz dmiotów. 

7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcz  prowadzon  w 

syst mi  klasowo – l kcyjnym, w t chnikum w syst mi  dzi nnym , w szkol  

polic aln j – stacjonarnym. 

8. Godzina l kcyjna trwa 45 minut, prz rwy międzyl kcyjn  trwają od 5 do 20 minut. 

9. W Z spol  mogą być prowadzon  zajęcia pozal kcyjn  w tym: koła zaint r sowań, 

nauka języków obcych, z społy instrum ntaln , r kr acyjno-sportow . 

10. Z spół moż  przyjmować stud ntów szkół wyższych kształcących nauczyci li na 

praktyki p dagogiczn , na podstawi  pis mn go porozumi nia zawart go pomiędzy 

Dyr ktor m Z społu lub za j go zgodą poszcz gólnymi nauczyci lami a szkołą wyższą. 
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§ 19. 

1. Szkoła organizuj  uczniom dan go oddziału lub grupi  międzyoddziałow j zajęcia 

„Wychowania do życia w rodzini ”. 

1) Ucz ń ni p łnol tni ni  bi rz  udziału w zajęciach „Wychowani  do życia 

w rodzini ”, j ż li j go rodzic  (prawni opi kunowi ) zgłoszą Dyr ktorowi Z społu 

w formi pis mn j r zygnację z udziału ucznia w tych zajęciach. 

2) Ucz ń p łnol tni ni  bi rz  udziału w zajęciach „Wychowani  do życia w rodzini ”, 

j ż li zgłosi Dyr ktorowi Z społu w formi pis mn j r zygnację z swoj go udziału 

w tych zajęciach. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, ni  podl gają oc ni  i ni  mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższ j ani na ukończ ni  szkoły prz z ucznia. 

§ 20. 

Szkolny z staw programów nauczania i szkolny z staw podręczników obowiązuj  prz z pięć 

lat szkolnych w t chnikum. 

§ 21. 

1. Bibliot ka Z społu j st pracownią int rdyscyplinarną służącą: 

1) r alizacji zadań proc su dydaktyczno-wychowawcz go między innymi poprz z 

gromadz ni , opracowani , prz chowywani  i udostępniani  j j zasobów, 

2) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zaint r sowań uczniów oraz wyrabianiu 

i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i ucz nia się, 

3) wspi raniu nauczyci li w r alizacji programów nauczania, 

4) doskonal niu warsztatu pracy nauczyci la, 

5) wspomaganiu działalności opi kuńczo-wychowawcz j, 

6) organizacji różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społ czną 

uczniów, równi ż w zakr si  podtrzymywania tożsamości narodow j i językow j 

uczniów nal żących do mni jszości narodowych,  tnicznych oraz społ czności 

posługując j się języki m r gionalnym, 
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7) tworz niu warunków do  f ktywn go posługiwania się t chnologiami 

informacyjno- komunikacyjnymi, 

§ 22. 

1. C l m doradztwa zawodow go w szkol  j st przygotowani  uczniów do świadom go 

i samodzi ln go planowania kari ry oraz pod jmowania d cyzji  dukacyjno-

zawodowych uwzględniających: 

1) znajomość własnych zasobów, 

2) informacj na t mat rynku pracy, 

3) syst m  dukacji. 

2. C l  szcz gółow : 

1) odkrywani  i rozwijani  świadomości zawodow j uczniów, planowani  drogi 

 dukacyjno-zawodow j na każdym  tapi  dukacji, 

2) motywowani  uczniów do pod jmowania dyskusji i r fl ksji nad wybor m 

przyszł j szkoły i zawodu, 

3) rozbudzani  aspiracji zawodowych i motywowani  do działania, 

4) wdrażani  uczniów do samopoznania, 

5) wyzwalani  w wnętrzn go pot ncjału uczniów, 

6) kształc ni umi jętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

7) rozwijani umi jętności pracy z społow j i współdziałania w grupi , 

8) wyrabiani  szacunku dla sam go si bi , 

9) poznani  możliwych form zatrudni nia, 

10) poznani  lokaln go rynku pracy, 

11) poznani  możliwości dalsz go kształc nia i doskonal nia zawodow go, 

12) diagnoza pr f r ncji i zaint r sowań zawodowych, 

13) poznawani różnych zawodów. 

3. Działania z zakr su doradztwa zawodow go r alizowan  są w formach: 

1) zajęć grupowych w klasach z  doradcą zawodowym w wymiarz  10 godzin 

w cyklu  dukacyjnym, 

2) obowiązkowych zajęciach  dukacyjnych z zakr su kształc nia ogóln go lub 

kształc nia w zawodzi , 
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3) zajęciach związanych z wybor m ki runku kształc nia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno-p dagogiczn j, 

4) zajęciach z wychowawcą. 

4. Na każdy rok szkolny w szkol  opracowuj  się program r alizacji doradztwa 

zawodow go, uwzględniający w wnątrzszkolny syst m doradztwa zawodow go. 

5. Działania związan  z doradztw m zawodowym w szkol  są ki rowan  do grup 

adr satów: 

1) uczniów, słuchaczy, 

2) rodziców. 

6. Działania z zakr su doradztwa zawodowo- dukacyjn go r alizowan są prz z: 

1) Wychowawców, 

2) nauczyci li prz dmiotu, 

3) p dagoga szkoln go, 

4) bibliot karzy, 

5) doradcę zawodow go, 

6) pracowników instytucji wspi rających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-p dagogiczn j, powiatow go urzędu pracy). 

§ 23. 

1. Szkoła organizuj  i r alizuj  działania w zakr si  wolontariatu w ramach Szkoln go 

Koła Wolontariatu. 

2. Szkolny wolontariat wspi ra funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opi kuńczą Szkoły 

r alizując następując  c l : 

1) zwiększ ni wrażliwości młodzi ży na potrz by innych, 

2) tworz ni  więzi między uczniami/nauczyci lami a środowiski m lokalnym, 

3) kształtowani postaw prospoł cznych i obywat lskich, 

4) rozwijani  mpatii i rozumi nia, 

5) kr owani roli szkoły jako c ntrum lokaln j aktywności, 

6) posz rzani  wi dzy uczniów w dowolni  wybran j dzi dzini , 

7) inspirowani  młodzi ży do aktywn go spędzania czasu woln go, 

Statut Z społu Szkół Łączności w Gliwicach Strona 23 z 81 



              

          

  

      

     

       

          

  

          

   

          

     

           

    

       

           

        

    

           

   

         

    

     

   

     

   

     

          

 

  

 

       

8) kr owani  twórcz j atmosf ry w szkol , sprzyjając j samor alizacji i posz rzaniu 

własnych zaint r sowań, 

9) nabyci  doświadcz ń i umi jętności społ cznych, 

10) kształtowani umi jętności działania z społow go, 

11) współdziałani uczniów i wzaj mn  wspi rani  się, 

12) posz rzani  zasobu wi dzy z zakr su samotności, ni p łnosprawności i innych 

probl mów społ cznych, 

13) kultywowani  i wzbogacani  tradycji szkoły zgodni  z założ niami programu 

wychowawczo - profilaktyczn go, 

14) organizowani  w szkol  pomocy uczniom napotykającym trudności w nauc , 

w życiu rówi śniczym i rodzinnym. 

3. Szkoln Koło Wolontariatu koordynuj zadania z zakr su wolontariatu m.in. poprz z: 

1) propozycj  inicjatyw uczniowskich, 

2) d cydowani o działaniach do r alizacji. 

4. W skład Szkoln go Koła Wolontariatu wchodzą na zasadzi dobrowolności: 

1) opi kun lub opi kunowi  Koła (nauczyci l lub nauczyci l ), 

2) członkowi  Koła –wolontariusz . 

5. Opi kun ki ruj  działalnością Koła, r pr z ntuj  Koło na z wnątrz oraz współpracuj  

z c ntrami wolontariatu. 

6. Do zadań opi kuna szkoln go wolontariatu nal ży w szcz gólności: 

1) zainicjowani powstania grupy, 

2) zachęc ni wolontariuszy do zaangażowania, 

3) szkol ni wolontariuszy, 

4) opracowani dokum ntacji Koła Wolontariatu, 

5) wspi rani  wolontariuszy, 

6) prowadz ni dla nich spotkań. 

7. Szcz gółow  zasady działania Szkoln go Koła Wolontariatu okr śla R gulamin Koła. 

§ 2 . 

1. Szkoła moż pod jmować współpracę z instytucjami. 
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2. Il kroć w tr ści będzi  mowa o instytucji, nal ży prz z to rozumi ć: instytucj  

wszystkich szcz bli, publiczn  i ni publiczn  poradni  sp cjalistyczn , organy 

samorządow  i j dnostki organizacyjn  im podl gł , wyższ  ucz lni , instytuty 

naukowo – badawcz  i wdroż niow , placówki kulturalno-oświatow , ośrodki sportu i 

r kr acji, zakłady pracy i pracodawców, organizacj  społ czn , organizacj  pożytku 

publiczn go. 

§ 25. 

1. Organizator m współpracy j st Dyr ktor Szkoły. 

2. Ki run k i zakr s współpracy z daną instytucją moż  być kształtowany w z społach 

nauczyci lskich i w formi  prz dstawiany wniosków Radzi  P dagogiczn j lub 

Dyr ktorowi. 

3. C l m współpracy j st r alizacja c lów statutowych szkoły. 

4. Zakr s i formy współpracy wynikają z zapisów nini jsz go statutu i podpisanych 

porozumi ń. 

§ 26. 

1. Szkoła współpracuj  z poradnią psychologiczno-p dagogiczną w udzi laniu 

i organizowaniu pomocy psychologiczno-p dagogiczn j. 

2. Na wnios k poradni nauczyci l  prz kazują opinię o uczniu szkoły w c lu uzyskania 

prz z poradnię informacji o probl mach dydaktycznych i wychowawczych na potrz by 

z społu orz kając go działając go w poradni psychologiczno-p dagogiczn j oraz 

w c lu sformułowania opinii o uczniu. 

3. Szkoła r alizuj  zal c nia mając  na c lu poprawę funkcjonowania ucznia w szkol  

w odni si niu do zgłaszan go probl mu. 

4. Do zadań nauczyci li, wychowawców i sp cjalistów nal ży współpraca z poradnią 

w proc si  diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szcz gólności w zakr si  oc ny 

funkcjonowania uczniów, bari r i ogranicz ń w środowisku utrudniających 

funkcjonowani  uczniów i ich ucz stnictwo w życiu szkoły oraz  f któw działań 
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pod jmowanych w c lu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych 

działań. 

5. W przypadku, gdy ucz ń był objęty pomocą psychologiczno-p dagogiczną, to 

odpowi dnio wychowawca lub Dyr ktor Szkoły, planując udzi lani  uczniowi pomocy 

psychologiczno-p dagogiczn j, uwzględnia wnioski poradni dotycząc  dalszych 

działań mających na c lu poprawę funkcjonowania ucznia, a gdy z wniosków tych 

wynika, ż  mimo udzi lan j uczniowi pomocy psychologiczno-p dagogiczn j w szkol  

ni  następuj  poprawa funkcjonowania, Dyr ktor Szkoły za zgodą rodziców ucznia 

albo p łnol tni go ucznia, występuj  do publiczn j poradni z wnioski m 

o prz prowadz ni diagnozy i wskazani  sposobu rozwiązania probl mu ucznia. 

§ 27. 

1. W ramach współpracy Policji z szkołą organizuj  się: 

1) spotkania z zaproszonymi sp cjalistami, pod jmując  t matykę zagroż ń 

prz stępczością oraz d moralizacją dzi ci i młodzi ży, 

2) spotkania t matyczn  uczniów z udział m policjantów m.in. na t mat 

odpowi dzialności ni l tnich za pop łnian  czyny karaln , prawnych asp któw 

narkomanii, wychowania w trz źwości, zasad b zpi cz ństwa, zachowań 

ryzykownych oraz sposobów unikania zagroż ń, 

3) informowani  Policji o zdarz niach na t r ni  szkoły wyp łniających znamiona 

prz stępstwa, stanowiących zagroż ni dla życia i zdrowia uczniów, 

4) udzi lani  prz z Policję pomocy szkol  w rozwiązywaniu trudnych, mogących mi ć 

podłoż prz stępcz probl mów, 

5) wspólny udział w lokalnych programach profilaktyki związanych z zap wni ni m 

b zpi cz ństwa uczniom oraz zapobi gani m d moralizacji i prz stępczości 

ni l tnich. 

2. Policja powinna być wzywana w sytuacjach, gdy wycz rpan  zostaną środki możliw  

do zastosowania prz z szkołę. 
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§ 28. 

1. Szkoła współpracuj z Mi jskimi Ośrodkami Pomocy Społ czn j, zwanymi dal j MOPS. 

2. Współpraca szkoły z pracownikami socjalnymi MOPS opi ra się główni  o wspi rani  

rodzin uczniów wymagających pomocy mat rialn j, r agowani  na sygnały 

świadcząc  o zani dbaniach rodziców wob c dzi ci oraz w przypadku zaistni nia 

prz mocy w rodzini . 

3. Osobą, która pod jmuj  współpracę z pracownikami MOPS moż  być wychowawca, 

nauczyci l, p dagog. 

§ 29. 

1. Szkoła ma obowiąz k założ nia „Ni bi ski j Karty” w rodzini  dotknięt j prz mocą 

zgodni z obowiązującymi prz pisami prawa. 

2. P dagog współpracuj  z Z społami Int rdyscyplinarnymi ds. Prz ciwdziałania 

Prz mocy w Rodzini , działającymi przy MOPS w ramach działań pod jmowanych 

w związku z proc durą "Ni bi ski j Karty". 

§ 30. 

1. Wychowawca/nauczyci l/p dagog/ kontaktują się z pracownikami MOPS w sprawach 

rodzin i uczniów osobiści  lub t l foniczni . 

2. W szcz gólni  trudnych przypadkach, po wycz rpaniu środków, którymi dysponuj  

szkoła i MOPS, wychowawca/nauczyci l/p dagog wspólni  z pracowniki m MOPS 

moż  wystosować pismo do policji lub sądu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 

probl mów rodziny. 

§ 31. 

1. Szkoła moż  prowadzić działalność innowacyjną i  ksp rym ntalną mającą na c lu 

posz rz ni  lub modyfikację zakr su r alizowanych w szkołach c lów i tr ści 

kształc nia, wychowania lub opi ki albo poprawę skut czności działania szkoły, 
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uwzględniając potrz by środowiska i sp cyfikę szkoły, zgodni  z obowiązującymi 

prz pisami prawa. 

2. Działalność innowacyjna rozumiana jako każd  nowatorski  rozwiązani  programow , 

organizacyjn  lub m todyczn , mając  na c lu poprawę jakości pracy szkoły j st 

int gralnym  l m nt m działalności szkoły pod jmowanym w c lu: 

1) zap wni nia prz z syst m oświaty kształtowania u uczniów postaw 

prz dsiębiorczości i kr atywności, sprzyjających aktywn mu ucz stnictwu w życiu 

gospodarczym, 

2) r alizacji zadań służących poprawi  istni jących lub wdroż niu nowych rozwiązań 

w proc si  kształc nia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub m todycznych, których c l m j st rozwijani  komp t ncji 

uczniów oraz nauczyci li. 

3. Innowacja moż być wprowadzona w cał j szkol , w oddzial  lub grupi . 

4. Rozpoczęci  innowacji j st możliw  po zap wni niu prz z szkołę odpowi dnich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, ni zbędnych do r alizacji planowanych 

działań innowacyjnych. 

5. Z spół autorski lub autor opracowuj  opis zasad innowacji i zapoznaj  z nim Radę 

P dagogiczną. 

6. Uchwałę w sprawi  wprowadz nia innowacji w szkol  pod jmuj  Rada P dagogiczna 

po uzyskaniu zgody nauczyci li, którzy będą w innowacji ucz stniczyć. 

§ 32. 

1. J ż li innowacja p dagogiczna pol ga m.in. na r alizacji zajęć, dla których ni  została 

ustalona podstawa programowa l cz program nauczania tych zajęć został włączony do 

szkoln go z stawu programów nauczania, to zajęcia t  stają się zajęciami 

dodatkowymi, w których udział uczniów j st obowiązkowy. Zajęcia t  podl gają 

oc nianiu – a oc na z nich znajduj  się na świad ctwi  w części prz znaczon j na 

wpisani dodatkowych zajęć  dukacyjnych. 

2. Roczna oc na klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć  dukacyjnych ni  ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższ j, ani na ukończ ni  szkoły. 
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§ 33. 

Szkoła pod jmuj  współpracę z  szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, których 

pot ncjał przyczyni się do wdroż nia działalności innowacyjn j 

§ 3 . 

1. W c lu prz prowadz nia r krutacji do klasy pi rwsz j, dyr ktor szkoły powołuj  

szkolną komisję r krutacyjną, wyznacza j j prz wodnicząc go i okr śla zadania 

członków. 

2. Komisja ta opracowuj  szcz gółow  warunki r krutacji zgodni  z obowiązującymi 

prz pisami w sprawi  t rminów składania dokum ntów i t rminów r krutacji do szkół 

ponadpodstawowych oraz sposobu prz liczania na punkty oc n z wybranych zajęć 

 dukacyjnych, wyników  gzaminu ósmoklasisty, a takż  sposobu punktowania innych 

osiągnięć kandydatów. 

3. Dyr ktor szkoły podaj  kryt ria r krutacji do publiczn j wiadomości, umi szczając 

informacj  na tablicy ogłosz ń w mi jscu dostępnym dla zaint r sowanych oraz na 

stroni int rn tow j szkoły. 

Rozdzia 5 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników ZSŁ 

§35. 

1. Zakr s zadań nauczyci li: 

1) r alizacja planu dydaktyczno-wychowawcz go w dług tygodniow go rozkładu 

zajęć, 

2) dbani  o b zpi cz ństwo uczniów i słuchaczy w czasi  zajęć dydaktycznych, na 

prz rwach śródl kcyjnych, a takż  na wyci czkach, rajdach i uroczystościach 

szkolnych. Udział uczniów ni p łnol tnich w wyci czkach, z wyjątki m 
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prz dmiotowych odbywających się w ramach zajęć l kcyjnych, i impr zach 

wymaga zgody ich prz dstawici li ustawowych, 

3) r alizacja programu kształc nia, wychowania i opi ki w powi rzonych 

prz dmiotach, klasach i z społach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do 

zr alizowania c lów Z społu, 

4) wzbogac ni własn go warsztatu pracy prz dmiotow j i wychowawcz j, 

5) wspi rani  swoją postawą i działaniami p dagogicznymi rozwoju 

psychofizyczn go uczniów, ich zdolności i zaint r sowań, 

6) rozpoznawani  potrz b uczniów i słuchaczy oraz udzi l ni  im pomocy 

w prz zwyciężaniu ni powodz ń szkolnych, 

7) b zstronn , obi ktywn  i sprawi dliw  oc niani  i traktowani  wszystkich 

uczniów i słuchaczy, 

8) informowani  rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyr kcję i radę 

p dagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

9) informowani  na początku każd go roku szkoln go uczniów, słuchaczy oraz 

rodziców o wymaganiach  dukacyjnych wynikających z r alizowan go prz z si bi  

programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 

10) okr śl ni  zasad udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych 

i oc nionych pis mnych prac kontrolnych, prowadz ni na bi żąco, 

11) wdrażania uczniów do poszanowania mi nia Z społu, 

12) p łni nia dyżuru zgodni z tygodniowym harmonogram m dyżurów, 

13) prowadz ni  działalności innowacyjn j za zgodą dyr ktora szkoły i rady 

p dagogiczn j, 

14) inn prac zl con prz z dyr ktora wynikając z Karty Nauczyci la. 

2. Zakr s zadań innych pracowników szkoły ustala Dyr ktor Z społu. Zasady zatrudniania 

nauczyci li i innych pracowników, o których mowa powyż j, okr ślają odrębn  

prz pisy. 

§ 36. 

1. Dyr ktor Z społu powołuj  wic dyr ktora/ów oraz ki rownika pracowni. 

2. Wic dyr ktor szkoły organizuj , nadzoruj  i koordynuj  działalność dydaktyczną 
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i wychowawczą szkoły. 

3. Ki rownik pracowni ki ruj  zajęciami praktycznymi, organizuj j i kontroluj . 

4. Nauczyci l prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opi kuńczą. J st 

odpowi dzialny za jakość i wyniki t j pracy oraz b zpi cz ństwo powi rzonych j go 

opi c uczniów. 

§ 37. 

1. Do obowiązków nauczyci li nal ży w szcz gólności: 

1) planowani  proc su dydaktyczn go, sporządzani  rozkładu mat riału lub 

wynikow go planu nauczania, 

2) kształc ni  i wychowywani  młodzi ży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rz czypospolit j Polski j, w atmosf rz  wolności sumi nia i szacunku 

dla każd go człowi ka, 

3) wnioskowani  do Dyr ktora Z społu o objęci  opi ką z społu do spraw pomocy 

psychologiczno-p dagogiczn j ucznia, w przypadkach, gdy pod jmowan  prz z 

nauczyci la działania ni  przyniosły ocz kiwanych zmian lub gdy nauczyci l 

zdiagnozował wybitn uzdolni nia, 

4) aktywny udział w pracach z społów prz dmiotowych i innych, do których 

nauczyci l nal ży, 

5) doskonal ni  umi jętności dydaktycznych i podnosz ni  poziomu wi dzy 

m rytoryczn j, aktywny udział w  wszystkich posi dz niach Rady P dagogiczn j 

i udział w l kcjach kol ż ńskich, ucz stnictwo w konf r ncjach m todycznych 

oraz innych formach doskonal nia organizowanych prz z ODN, OKE lub inn  

instytucj w porozumi niu z Dyr kcją Szkoły zgodni  z  szkolnym plan mWDN, 

6) aktywny udział w życiu szkoły: ucz stnictwo w uroczystościach i impr zach 

organizowanych prz z Szkołę, opi ka nad uczniami skupionymi w organizacji, kol  

prz dmiotowym, kol zaint r sowań lub inn j formi  organizacyjn j, 

7) prawidłow  prowadz ni  dokum ntacji p dagogiczn j, t rminow  dokonywani  

prawidłowych wpisów do dzi nnika  l ktroniczn go, arkuszy oc n i innych 

dokum ntów, 

8) ki rowani  się w swoich działaniach dobr m ucznia, a takż  poszanowani  

Statut Z społu Szkół Łączności w Gliwicach Strona 31 z 81 



              

   

         

  

          

 

         

           

        

       

    

 

  

 

           

 

        

           

     

          

 

  

 

         

   

    

    

     

       

     

     

     

         

godności osobist j ucznia, 

9) prz strz gani  taj mnicy służbow j i ochrona danych osobowych uczniów 

i rodziców, 

10) prz strz gani  zasad współżycia społ czn go i dbani  o właściw  r lacj  

pracownicz , 

11) dokonani  wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowani  

własn go programu nauczania i zapoznani  z nimi uczniów i rodziców, po 

uprz dnim prz dstawi niu ich do zaopiniowania prz z Radę P dagogiczną, 

12) ucz stnicz ni  w prz prowadzaniu  gzaminu potwi rdzając go kwalifikacj  

zawodow  i  gzaminu maturaln go. 

§ 38. 

1. W ramach czasu pracy oraz ustalon go wynagrodz nia nauczyci l obowiązany j st 

r alizować: 

1) zajęcia dydaktyczn , wychowawcz  i opi kuńcz , prowadzon  b zpośr dnio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rz cz, w wymiarz  okr ślonym 

prz pisami dla dan go stanowiska, 

2) inn zajęcia i czynności wynikając  z zadań statutowych Z społu. 

§ 39. 

1. Nauczyci l  dan go prz dmiotu i nauczyci l  prz dmiotów pokr wnych tworzą 

następując z społy prz dmiotow : 

1) Z spół prz dmiotów humanistycznych, 

2) Z spół prz dmiotów mat matyczno-przyrodniczych, 

3) Z spół prz dmiotów języków obcych, 

4) Z spół prz dmiotów wychowania fizyczn go i b zpi cz ństwa, 

5) Z spół prz dmiotów zawodowych informatycznych, 

6) Z spół prz dmiotów zawodowych  l ktryczno- l ktronicznych, 

7) Z spół prz dmiotów zawodowych logistycznych. 

2. Nauczyci l  oraz inni pracownicy p dagogiczni tworzą następując  z społy 
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probl mow  i komisj  powołan  w razi  zaistniałych potrz b prz z Dyr ktora 

Z społu: 

1) Komisja styp ndialna, 

2) Komisja ds. zmian Statutu Szkoły, 

3) Komisja ds. tworz nia i zmian r gulaminu Rady P dagogiczn j, 

4) Komisja ds. r krutacji i promocji szkoły, 

5) Z spół ds.  waluacji, 

6) Z spół ds. pomocy psychologiczno-p dagogiczn j, 

7) Z spół wychowawczy. 

3. C l  i zadania z społów prz dmiotowych ob jmują: 

1) ustal ni  szkoln go programu nauczania dan go prz dmiotu oraz dobór 

podręczników, 

2) zaplanowani  prz dsięwzięć pozal kcyjnych związanych z danym prz dmiot m 

takich jak: wystawy, konkursy, insc nizacj , wyci czki, 

3) nadzorowani przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów,  gzaminów, matury, 

4) udział prz dstawici li z społu w konf r ncjach m todycznych, 

5) opracowani  raportów z wyników  gzaminów z wnętrznych, 

6) analizowani  r alizacji podstawy programow j, 

7) organizowani  w wnątrzszkoln go doskonal nia zawodow go oraz doradztwa 

m todyczn go dla początkujących nauczyci li, 

8) wspóln  opiniowani  przygotowanych w szkol  autorskich, innowacyjnych 

i  ksp rym ntalnych programów nauczania. 

4. Dla wykonywania prac administracyjno-gospodarczych i budż towo – finansowych 

1) oraz w c lu utrzymania ładu, porządku i higi ny w szkol  zatrudnia się 

pracowników administracyjnych oraz gospodarczo – usługowych. 

5. Obowiązki ww. pracowników okr śla Dyr ktor Z społu w oparciu obowiązując  

ustawy. 

6. W c lu zap wni nia b zpi cznych warunków nauki, wychowania i opi ki, szkoła 

prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządz ń r j strujących obraz na zasadach 

okr ślonych w proc durz  obsługi i korzystania z monitoringu wizyjn go w Z spol  

Szkół Łączności w Gliwicach. 

7. Zabrania się, b z pis mn j zgody Dyr ktora publikowania w Int rn ci  (w tym na 
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portalach społ cznościowych), zdjęć, filmów wykonanych w trakci  wykonywania 

obowiązków szkolnych, na t r ni  Z spół Szkół Łączności w Gliwicach. 

§  0. 

1. W c lu ki rowania pracą opi kuńczo - wychowawczą w poszcz gólnych oddziałach, 

Dyr ktor Z społu w porozumi niu z Radą P dagogiczną powołuj  spośród nauczyci li 

-wychowawców klas. 

2. Zadani m wychowawcy klasy j st sprawowani  opi ki wychowawcz j nad uczniami, 

a w szcz gólności: 

1) tworz ni  warunków wspomagających rozwój ucznia, proc s j go ucz nia się, 

2) oraz przygotowani do życia w rodzini  i społ cz ństwi , 

3) inspirowani  i wspomagani działań z społowych uczniów, 

4) pod jmowani  działań umożliwiających rozwiązywani  konfliktów w z spol  

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społ czności szkoln j. 

§  1. 

1. Wychowawca r alizuj zadania poprz z: 

1) bliższ  poznani  uczniów, ich zdrowia, c ch osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich potrz b i ocz kiwań, 

2) rozpoznawani  i diagnozowani  możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrz b rozwojowych wychowanków, 

3) wnioskowani o objęci wychowanka pomocą psychologiczno-p dagogiczną, 

4) udział w pracach z społu zajmując go się pomocą psychologiczno-p dagogiczną, 

5) tworz ni  środowiska zap wniając go wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opi kę wychowawczą oraz atmosf rę b zpi cz ństwa i zaufania, 

6) ułatwiani  adaptacji w środowisku rówi śniczym (klasy pi rwsz ) oraz pomoc 

w rozwiązywaniu konfliktów z rówi śnikami, 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tl  konfliktów rodzinnych, 

ni powodz ń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauc , 

8) organizowani  życia codzi nn go wychowanków w szkol , wdrażani  ich do 
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współpracy i współdziałania z nauczyci lami i wychowawcą, 

9) r alizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

10) czuwani  nad organizacją i prz bi gi m pracy uczniów w klasi  oraz nad 

wymiar m i rozkład m prac zadawanych im do samodzi ln go wykonania 

w domu, 

11) utrzymywani  syst matyczn go kontaktu z nauczyci lami uczącymi 

w powi rzon j mu klasi  w c lu ustal nia zróżnicowanych wymagań wob c 

uczniów i sposobu udzi lania im pomocy w nauc , 

12) rozwijani  pozytywn j motywacji ucz nia się, wdrażani   f ktywnych t chnik 

ucz nia się, 

13) wdrażani  uczniów do wysiłku, rz t ln j pracy, ci rpliwości, pokonywania 

trudności, odporności na ni powodz nia, porządku i punktualności, do 

prawidłow go i  f ktywn go organizowania sobi pracy, 

14) syst matyczn  int r sowani  się postępami (wynikami) uczniów w nauc : 

zwracani  szcz góln j uwagi zarówno na uczniów szcz gólni  uzdolnionych, jak 

i na tych, którzy mają trudności i ni powodz nia w nauc , analizowani  wspólni  

z wychowankami, samorząd m klasowym, nauczyci lami i rodzicami przyczyn 

ni powodz ń uczniów w nauc , pobudzani  dobrz  i śr dnio uczących się do 

dalsz go podnosz nia wyników w nauc , czuwani  nad r gularnym uczęszczani m 

uczniów na zajęcia l kcyjn , badani  przyczyn opuszczania prz z wychowanków 

zajęć szkolnych, udzi lani  wskazów k i pomocy tym, którzy (z przyczyn 

obi ktywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności 

w uzup łni niu mat riału, 

15) wdrażani  wychowanków do społ czn go działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowani  właściwych stosunków mi dzy uczniami — 

życzliwości, współdziałania, wzaj mn j pomocy, wytwarzani  atmosf ry 

sprzyjając j rozwijaniu wśród nich kol ż ństwa i przyjaźni, kształtowani  

umi jętności wspóln go gospodarowania na t r ni  klasy, odpowi dzialności za 

ład, czystość  st tykę klas, pomi szcz ń i t r nu szkoły, rozwijani  samorządności 

i inicjatyw uczniowskich, 

16) pod jmowani  działań umożliwiających pożyt czn  i wartościow  spędzani  

czasu woln go, pobudzani  do różnorodn j działalności i aktywności sprzyjając j 
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wzbogacaniu osobowości i ki rowani  tą aktywnością, rozwijani  zaint r sowań 

i zamiłowań, int r sowani  się udział m uczniów w życiu szkoły, konkursach, 

olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach, 

17) tworz ni  poprawnych r lacji int rp rsonalnych opartych na życzliwości 

i zaufaniu, m.in. poprz z organizację zajęć pozal kcyjnych, wyci cz k i rajdów, 

18) tworz ni  warunków umożliwiających uczniom odkrywani  i rozwijani  

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzani  uczniom warunków do wykazania 

się ni  tylko zdolnościami poznawczymi, al  takż  - poprz z powi rz ni  zadań na 

rz cz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opi kuńczymi, 

artystycznymi, m n dż rskimi, przymiotami ducha i charakt ru, 

19) wdrażani  uczniów do dbania o zdrowi , higi nę osobistą i psychiczną, o stan 

higi niczny otocz nia oraz do prz strz gania zasad b zpi cz ństwa w szkol  

i poza szkołą, 

20) współpracę z higi nistką szkolną, rodzicami, opi kunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowani opi ki i pomocy mat rialn j uczniom, 

21) udzi lani  pomocy, rad i wskazów k uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowani  do organów szkoły i innych instytucji 

z wnioskami o udzi l ni pomocy. 

§  2. 

1. Wychowawca spotyka się z ogół m rodziców dan j klasy zawsz , gdy zachodzi 

potrz ba, al  co najmni j czt ry razy w roku szkolnym, a ponadto j st zobowiązany 

do: 

1) kontaktu wychowawcz go z rodzicami - na życz ni , informowania rodziców 

o proponowanych oc nach śródrocznych i rocznych zgodni  z warunkami 

przyjętymi w W wnątrzszkolnym Oc nianiu, 

2) informowania rodziców w przypadku obniżon j fr kw ncji, złych wyników, 

w nauc  lub prz jawów ni dostosowania społ czn go dzi cka, 

3) omówi nia podczas pi rwsz go spotkania z rodzicami zadań i zami rz ń 

dydaktyczno-wychowawczych oraz zapoznania ich z prz pisami r gulaminu 

oc niania i klasyfikowania, a w klasach kończących dodatkowo z r gulamin m 
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 gzaminu maturaln go i  gzaminu zawodow go, 

4) wyznacz ni  stałych t rminów konsultacji, podczas których rodzic  mogą uzyskać 

informacj o zachowaniu i postępach w nauc , 

5) wychowawca ustala oc nę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu 

opinii ucznia, j go kol gów i nauczyci li, wnioskuj  w sprawi  przyznawania 

nagród i udzi lania kar; ma prawo ustanowić własn  formy nagradzania 

i motywowania wychowanków, 

6) wychowawca zobowiązany j st do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

a) prowadzi dzi nnik  l ktroniczny i przygotowuj arkusz oc n, 

b) sporządza z stawi nia statystyczn  dotycząc  klasy, 

c) nadzoruj prowadz ni  wid ncji wpłat skład k prz z skarbnika klasow go, 

d) przygotowuj świad ctwa szkoln , 

 ) wykonuj  inn  czynności administracyjn  dotycząc  klasy, zgodni  

z zarządz niami władz szkolnych, pol c niami Dyr ktora Z społu oraz 

uchwałami Rady P dagogiczn j, 

f) zapoznaj  uczniów z proc durami organizacji i prz bi gu  gzaminów 

z wnętrznych i próbnych, 

g) dla zap wni nia ciągłości pracy wychowawcz j i j j skut czności wychowawca 

prowadzi swój oddział prz z cały cykl nauczania, 

h) w uzasadnionych przypadkach rodzic  lub uczniowi  mają prawo wnioskować 

o zmianę wychowawcy poprz z złoż ni  pis mn j d klaracji do Dyr ktora 

Z społu. 

§  3. 

1. Do zadań p dagoga nal ży w szcz gólności: 

1) prowadz ni  badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowani  

indywidualnych potrz b rozwojowych i  dukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w c lu okr śl nia przyczyn ni powodz ń  dukacyjnych 

oraz wspi rania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowani  sytuacji wychowawczych w szkol  w c lu rozwiązywania 
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probl mów wychowawczych oraz wspi rania rozwoju uczniów, 

3) wspi rani  nauczyci li, wychowawców i innych sp cjalistów w udzi laniu pomocy 

psychologiczno-p dagogiczn j, 

4) udzi lani  pomocy psychologiczno-p dagogiczn j w formach odpowi dnich do 

rozpoznanych potrz b, 

5) pod jmowani  działań z zakr su profilaktyki uzal żni ń i innych probl mów dzi ci 

i młodzi ży, 

6) minimalizowani  skutków zaburz ń rozwojowych, zapobi gani  zaburz niom 

zachowania oraz inicjowani  różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

7) inicjowani  i prowadz ni  działań m diacyjnych i int rw ncyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

8) pomoc rodzicom i nauczyci lom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, pr dyspozycji i uzdolni ń uczniów, 

9) wykonywani  zadań związanych z proc durą „Ni bi ska Karta”. 

§   . 

1. Do zadań nauczyci la bibliot karza nal ży w szcz gólności: 

1) Zadania organizacyjno-t chniczn  

a) dbani  o właściwą organizację i wyposaż ni bibliot ki, 

b) prowadz ni  wid ncji, s l kcji i kons rwacji zbiorów, 

c) klasyfikowani , katalogowani  i opracowywani zbiorów, 

d) udostępniani zbiorów, 

 ) prowadz ni polityki gromadz nia zgodni z potrz bami Z społu, 

f) dokonywani  rozlicz ń finansowych z księgowością, 

2) Zadania w zakr si pracy p dagogiczn j: 

a) rozwijani  i rozbudzani  potrz b i zaint r sowań czyt lniczych uczniów 

poprz z organizację impr z czyt lniczych i konkursów lit rackich, 

b) wspi rani  uczniów w przygotowaniu do proc su samokształc nia oraz 

korzystania z różnych źród ł informacji, 

c) udzi lani  porad w zakr si  doboru lit ratury, 
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d) współpraca z wychowawcami, nauczyci lami i rodzicami w ramach r alizacji 

zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

 ) współpraca z bibliot kami szkół ponadpodstawowych oraz różnymi 

instytucjami kultury szcz gólni  w środowisku lokalnym. 

3) Z bibliot ki mogą korzystać uczniowi , nauczyci l  , inni pracownicy szkoły, 

rodzic  oraz inn osoby na zasadach okr ślonych w r gulamini bibliot ki. 

4) R gulamin okr śla szcz gółowo organizację pracy bibliot ki Z społu. 

5) Nadzór nad bibliot ką p łni Dyr ktor Z społu, który zap wnia odpowi dni  

warunki działania bibliot ki, a w szcz gólności dostosowan  do potrz b 

pomi szcz nia, właściw  wyposaż ni  oraz środki finansow  na działalność 

bibliot ki. 

6) Godziny pracy bibliot ki są dostosowan  do organizacji pracy szkoły i zgodn  z j j 

potrz bami. 

7) Bibliot ka ZSŁ  wid ncjonuj  i inw ntaryzuj  zbiory bibliot czn  w oparciu 

o Rozporządz ni  Ministra Kultury i Dzi dzictwa Narodow go z dnia 29 

paździ rnika 2008 w sprawi  sposobu  wid ncji mat riałów bibliot cznych (Dz.U. 

Nr 205, poz. 1283). Inw ntaryzacja prz prowadzana j st m todą skontrum przy 

zastosowaniu programu komput row go MOL N t +, w oparciu o proc durę 

„Inw ntaryzacja zbiorów w bibliot c  ZSŁ”, w czasi  prz prowadzania 

inw ntaryzacji w szkol . 

§  5. 

1. Rodzic  i nauczyci l  współdziałają z  sobą ściśl  w sprawach wychowania oraz 

kształc nia uczniów poprz z: 

1) działalność w Radzi Rodziców, 

2) klasow  spotkania z rodzicami uczniów, 

3) indywidualn  konsultacj  z nauczyci lami i kadrą ki rowniczą, 

4) kontakt z p dagogi m szkolnym, 

5) ucz stnictwo w uroczystościach szkolnych. 

2. Rodzic  mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zami rz ń dydaktyczno-wychowawczych r alizowanych 

Statut Z społu Szkół Łączności w Gliwicach Strona 39 z 81 



              

           

       

     

        

     

          

         

       

        

           

       

           

            

        

        

        

     

        

          

 

           

           

w dan j klasi  i w całym Z spol , poprz z konsultacj  z nauczyci lami 

poszcz gólnych prz dmiotów oraz wychowawcą klasy podczas pi rwszych 

s m stralnych spotkań z rodzicami, 

2) znajomości tr ści w wnątrzszkoln go oc niania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz prz prowadzania  gzaminów, 

3) uzyskiwania rz t ln j informacji na t mat swoj go dzi cka, j go zachowania, 

postępów lub  w ntualnych przyczyn trudności w nauc  poprz z konsultacj  

z nauczyci lami poszcz gólnych prz dmiotów, wychowawcą i ki rownictw m 

Z społu po uprz dnim ustal niu t rminu taki go spotkania, 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalsz go kształc nia 

swoich dzi ci w godzinach pracy p dagoga szkoln go. 

3.  Udzi lani   informacji  rodzicom  o uczniach  odbywa  się:  

1)  na  bi żąco za pośr dnictw m  b zpłatn go dzi nnika   l ktroniczn go Librus,  

2)  na  z braniach,  któr   odbywają  się  zgodni   z  harmonogram m  w  danym  roku  

szkolnym,  

3)  prz z  osobisty, t l foniczny,   l ktroniczny lub listowny kontakt  z rodzicami.  

4.  Nauczyci l ni  udzi la  informacji podczas swoich  zajęć dydaktycznych.  

5.  Rodzic  dzi cka  podl gając go  obowiązkowi nauki   są  obowiązani do:  

1)  zap wni nia r gularn go uczęszczania  dzi cka  na zajęcia  szkoln ,  

2)  zap wni nia  dzi cku  warunków  umożliwiających  przygotowani   do  zajęć  

szkolnych.  

6. Rodzic  mają obowiąz k korzystania z dzi nnika  l ktroniczn go i śl dz nia na 

bi żąco postępów dzi cka w nauc  i j go fr kw ncji oraz pozostawania w kontakci  

z wychowawcą i nauczyci lami poprz z odbi rani poczty  l ktroniczn j. 

7. Formą rozwiązywania  w ntualnych sporów pomiędzy członkami społ czności 

szkoln j (rodzic - nauczyci l - uczniowi ) j st: 

1) b zpośr dnia rozmowa zaint r sowanych, 

2) rozmowa zaint r sowanych osób z prz dstawici l m Dyr kcji Szkoły. 

8. Rodziców szcz gólni  zaangażowanych w pracę szkoły można nagrodzić list m 

pochwalnym. 

9. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych prz z szkołę informacji w zakr si  

nauczania, wychowania oraz opi ki, dotyczących ich dzi ci, ni  mogą być pobi ran  
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od rodziców opłaty, b z względu na postać i sposób prz kazywania tych informacji. 

Rozdzia 6 

Wewnątrzszkolne Ocenianie 

§  6. 

1. Oc nianiu podl gają: 

1) osiągnięcia  dukacyjn ucznia, 

2) zachowani  ucznia. 

2. Oc niani  w wnątrzszkoln  osiągnięć  dukacyjnych ucznia pol ga na rozpoznawaniu 

prz z nauczyci li poziomu i postępów w opanowaniu prz z ucznia wiadomości 

i umi jętności w stosunku do wymagań  dukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz formułowaniu oc ny. 

3. Oc niani to ma na c lu: 

1) informowani  ucznia o poziomi  j go osiągnięć  dukacyjnych i j go zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakr si , 

2) udzi lani  pomocy uczniowi w samodzi lnym planowaniu j go rozwoju, 

3) motywowani ucznia do dalszych postępów w nauc  i zachowaniu, 

4) dostarcz ni  rodzicom (prawnym opi kunom) i nauczyci lom informacji 

o postępach, trudnościach w nauc , zachowaniu oraz sp cjalnych uzdolni niach 

ucznia, 

5) umożliwi ni  nauczyci lom doskonal nia organizacji i m tod pracy dydaktyczno – 

wychowawcz j. 

4. Oc niani  w wnątrzszkoln  ob jmuj : 

1) formułowani  prz z nauczyci li wymagań  dukacyjnych ni zbędnych do uzyskania 

poszcz gólnych śródrocznych i rocznych (s m stralnych) oc n z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć  dukacyjnych, 

2) bi żąc oc niani , 

3) prz widywan  roczn  oc ny klasyfikacyjn  z zajęć  dukacyjnych i prz widywaną 

roczną oc nę klasyfikacyjną zachowania w t rmini  i formi okr ślon j w WO, 

4) śródroczn  i końcoworoczn  klasyfikowani  w dług skali i w formach przyjętych 
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w Z spol  Szkół Łączności, 

5) prz prowadzani   gzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

6) ustalani  warunków i trybu uzyskania wyższych niż prz widywan  rocznych oc n 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć  dukacyjnych oraz roczn j oc ny 

klasyfikacyjn j zachowania. 

§  7. 

1. Nauczyci l  Z społu Szkół Łączności na początku każd go roku szkoln go informują 

uczniów o wymaganiach  dukacyjnych wynikających z r alizowania prz z si bi  

programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć  dukacyjnych uczniów, 

zasadach oc niania zachowania oraz prz dstawiają prz dmiotowy syst m oc niania. 

1) nauczyci l  są zobowiązani zapoznać uczniów z wymaganiami na zajęciach 

 dukacyjnych w czasi  j dn j z trz ch pi rwszych l kcji, 

2) nauczyci l  mają obowiąz k prz kazać prz wodniczącym z społów 

prz dmiotowych wymagania  dukacyjn  z r alizowan go programu nauczania 

oraz informacj  o sposobach sprawdzania osiągnięć  dukacyjnych. 

2. Od 2016/2017 roku szkoln go w Z spol  Szkół Łączności obowiązuj  tylko dzi nnik 

 l ktroniczny, do któr go dostęp mają: dyr kcja, s kr tariat, p dagog, nauczyci l , 

uczniowi  i rodzic posiadający odpowi dni login i hasło. 

3. Oc niani bi żąc  (oc ny cząstkow ) odbywa się w dług następując j skali: 

1) w stopniach szkolnych: 1, -2, 2, +2, -3, 3, +3, -4, 4, +4, -5, 5, 6, 

2) za pomocą symboli: nb – ucz ń ni  j st ob cny na l kcji, np – ucz ń ni  j st 

przygotowany do l kcji, bzd – brak zadania domow go, 

3) za pomocą znaku ,,- ” , który j st symbol m informującym, iż ucz ń był ni ob cny 

podczas dowoln j formy sprawdzania osiągnięć  dukacyjnych i ni  poprawił t j 

oc ny w wyznaczonym prz z nauczyci la t rmini , 

4) każd j oc ni  ucznia w dzi nniku  l ktronicznym nal ży przypisać stosowną 

kat gorię lub stworzyć własną. Dopuszcza się dokonywani  wpisów "bz" i "zw" w 

rubrykach prz znaczonych na oc ny cząstkow . 

4. Oc ny są jawn  zarówno dla uczniów, jak i dla ich rodziców (prawnych opi kunów). 
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5.  Na  prośbę  ucznia  lub  j go  rodziców  (prawnych  opi kunów)  nauczyci l  ustalający  

oc nę  powini n  ją  uzasadnić.  Sposób  uzasadni nia  ustalon j  oc ny  oparty  j st  o  PSO  

każd go  nauczyci la.  

6.  Ustala  się następując  sposoby  sprawdzania osiągnięć   dukacyjnych  uczniów:   

1)  pis mn  prac   klasow   (prac   klasow ,  sprawdziany,  t sty)  ,  

2)  kartkówki  – z najwyż j trz ch  ostatnich l kcji lub j dn go t matu,   

3)  odpowi dzi  ustn ,   

4)  praca,  aktywność  na  l kcji,   

5)  prac  domow ,   

6)  inn ,  przyjęt   prz z  nauczyci li  na  początku  roku  szkoln go  (np.  ćwicz nia  

praktyczn ).  

7. Oc ny bi żąc  odnotowuj  się w  l ktronicznym dzi nniku l kcyjnym klasy. Oc ny 

klasyfikacyjn  w rubrykach prz znaczonych na ich wpis, a takż  w arkuszach oc n 

i protokołach  gzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających - muszą 

być zapisan słowni , w p łnym brzmi niu. 

8. Przyjmuj  się następując  zasady dotycząc prac klasowych: 

1) praca klasowa powinna być zapowi dziana z co najmni j tygodniowym 

wyprz dz ni m, a t rmin j j prz prowadz nia nauczyci l ma obowiąz k wpisać 

do dzi nnika, 

2) w ciągu tygodnia można prz prowadzić w dan j klasi  co najwyż j trzy prac  

klasow , w ciągu dnia – j dną, ni  dotyczy to prac prz kładanych na prośbę 

uczniów, 

3) praca klasowa powinna zostać sprawdzona prz z nauczyci la i omówiona na l kcji 

w ciągu trz ch tygodni od mom ntu j j prz prowadz nia, 

4) uczniowi  otrzymują prac  klasow  do wglądu podczas ich omawiania, następni  

oddają j  nauczyci lowi, który prz chowuj  j  do końca roku szkoln go; kartkówki 

nauczyci l moż oddać uczniom, ni j st zobowiązany do ich prz chowywania, 

5) z  względu na jawność oc ny rodzic  (prawni opi kunowi ) mogą otrzymać do 

wglądu poprawion  i oc nion  pis mn  prac  kontroln  ucznia na zasadach 

okr ślonych prz z nauczyci la. 

9. Przy oc nianiu punktowanych prac uczniowskich nauczyci l  wykorzystują 

następujący zami nnik punktów na oc ny: 
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1) poniż j 40% punktów możliwych do zdobycia – ni dostat czny, 

2) co najmni j 40% punktów możliwych do zdobycia – dopuszczający, 

3) co najmni j 50% punktów możliwych do zdobycia – dostat czny, 

4) co najmni j 70% punktów możliwych do zdobycia – dobry, 

5) co najmni j 85% punktów możliwych do zdobycia – bardzo dobry, 

6) co najmni j 95% punktów możliwych do zdobycia – c lujący. 

7) Powyższa punktacja będzi  stosowana prz z nauczyci li w przypadku prac 

pis mnych zawi rających zadani na oc nę c lującą. 

10. J śli punktowana praca ni  zawi ra zadania na oc nę c lującą, wówczas nauczyci l  

stosują następujący zami nnik: 

1) poniż j 40% punktów możliwych do zdobycia – ni dostat czny, 

2) co najmni j 40% punktów możliwych do zdobycia – dopuszczający, 

3) co najmni j 50% punktów możliwych do zdobycia – dostat czny, 

4) co najmni j 75% punktów możliwych do zdobycia – dobry, 

5) co najmni j 90% punktów możliwych do zdobycia – bardzo dobry. 

11. Odpowi dzi ustn  ob jmują mat riał z ostatnich trz ch t matów oraz wiadomości 

koni cznych w całym cyklu nauczania. 

12. Zaplanowan  prz z nauczyci la formy sprawdzania wi dzy są obowiązkow  dla 

uczniów i słuchaczy. J ż li ucz ń był w tym czasi  ni ob cny - nauczyci l wpisuj  do 

dzi nnika „- ”. Stanowi to informację dla nauczyci la, rodzica i ucznia, ż  ucz ń musi 

nadrobić zal gły mat riał, który wynika z podstawy programow j. 

1) Kontrola wi dzy i umi jętności ucznia w taki j sytuacji, j j forma i czas zal ży od 

prz dstawion go młodzi ży na początku roku szkoln go PSO dan go nauczyci la. 

13. Liczba dopuszczalnych ni przygotowań j st sprawą indywidualną ucząc go dan go 

prz dmiotu i ustalana j st z uczniami na pi rwszych zajęciach. 

14. Ucz ń moż  być n gatywni  oc niony z mat riału ob jmując go aktualną l kcję, 

j ż li brak umi jętności uwarunkowany j st świadomym zakłócani m toku zajęć lub 

przystąpi ni m do l kcji b z zapowi dzianych mat riałów w postaci z szytu, 

podręcznika, ćwicz ń i innych przyborów wymaganych prz z nauczyci la. 

15. Szcz gółow  zasady oc niania bi żąc go okr ślon  są w Prz dmiotowym Syst mi  

Oc niania lub w kontraktach zawartych z uczniami na poszcz gólnych zajęciach 

 dukacyjnych. 
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16. Nauczyci l sami ustalają wagę wystawian j oc ny. 

17. Na czas trwania prz rw świąt cznych i f rii zimowych ni  zadaj  się prac domowych, 

z wyjątki m klas maturalnych. 

18. Ucz ń ni otrzymuj oc ny ni dostat czn j: 

1) w pi rwszych dwóch tygodniach nauki w klasi  pi rwsz j, 

2) w pi rwszym dniu po prz rwach świąt cznych i f riach zimowych, 

3) w pi rwszym dniu po mi sięczn j praktyc zawodow j. 

19. Ucz ń, który był ni ob cny w szkol  co najmni j prz z tydzi ń i j st to ni ob cność 

usprawi dliwiona prz z l karza lub j st  f kt m wyjątkowo trudn j sytuacji losow j 

uzasadnion j prz z wychowawcę: 

1) prz z trzy kol jn  dni ma prawo uzup łniać wiadomości i z szyty, w tym czasi  

j st zwolniony z odpowi dzi ustnych i pis mnych form sprawdzania wiadomości, 

ni  otrzymując tym samym oc n ni dostat cznych. 

20. Ucz ń ni ob cny na pracy klasow j ma obowiąz k zaliczyć mat riał, który ob jmował 

sprawdzian (w ciągu si dmiu dni, licząc od daty powrotu do szkoły; w uzasadnionych 

przypadkach w t rmini ustalonym prz z nauczyci la). 

21. J śli ucz ń c lowo i notoryczni  opuszcza prac  klasow , nauczyci l ma prawo 

sprawdzić j go wiadomości przy najbliższ j ob cności ucznia na l kcji. 

22. Nauczyci l na podstawi  pis mn go orz cz nia lub opinii publiczn j poradni 

psychologiczno-p dagogiczn j, w tym publiczn j poradni sp cjalistyczn j j st 

zobowiązany dostosować wymagania  dukacyjn  do indywidualnych potrz b 

psychofizycznych i  dukacyjnych ucznia, u któr go stwi rdzono zaburz nia 

i odchyl nia rozwojow  lub sp cyficzn  trudności w ucz niu się, uni możliwiając  

sprostaniu wymaganiom  dukacyjnym wynikającym z programu nauczania 

(dostosowania dostępn u wychowawcy i nauczyci la dan go prz dmiotu). 

23. Oc na postępów z wychowania fizyczn go 

1) Przy ustalaniu oc ny śródroczn j/roczn j nauczyci l bi rz  w szcz gólności pod 

uwagę wysił k wkładany prz z ucznia w wywiązywani  się z obowiązków 

wynikających z  sp cyfiki tych zajęć, syst matyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach pod jmowanych prz z szkołę na rz cz kultury 

fizyczn j. 
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2) Ucz nnica ni dysponowana j st zobowiązana do posiadania stroju sportow go 

i ucz stnicz nia w zajęciach wychowania fizyczn go (ni  dotyczy bas nu, na 

którym wystarczy sama ob cność) i ma prawo ni  wykonywać int nsywnych 

ćwicz ń fizycznych. 

3) Ucz ń, któr mu l karz wystawił zwolni ni  z wykonywania okr ślonych ćwicz ń 

na zajęciach wychowania fizyczn go, ma obowiąz k ucz stniczyć w zajęciach jako 

obs rwator lub pomoc nauczyci la. Ucz ń t n j st oc niany i klasyfikowany. 

Natomiast nauczyci l wychowania fizyczn go ma obowiąz k dostosować 

wymagania  dukacyjn  do indywidualnych potrz b i możliwości ucznia. 

Ni ob cność na zajęciach traktowana będzi  jako ni ob cność 

ni usprawi dliwiona. 

4) Ucz ń w uzasadnionym, szcz gólnym przypadku moż  być całkowici  zwolniony 

z r alizacji zajęć wychowania fizyczn go. Zwolni nia dokonuj  dyr ktor szkoły na 

podstawi  opinii l karza o braku możliwości ucz stnicz nia ucznia w zajęciach, 

prz z okr s wskazany w opinii. W tym przypadku ucz ń ni  uczęszcza na l kcj  

i prz z okr s zwolni nia ni  j st z nich oc niany. J ż li okr s zwolni nia z r alizacji 

zajęć wychowania fizyczn go uni możliwia ustal ni  śródroczn j, roczn j lub 

s m straln j oc ny klasyfikacyjn j, ucz ń ni  podl ga klasyfikacji, natomiast 

w dokum ntacji prz bi gu nauczania wpisuj się "zwolniony" albo "zwolniona". 

a) Zwolni ni  roczn  z zajęć wychowania fizyczn go moż  nastąpić tylko na 

podstawi  zaświadcz nia l karski go dostarczon go ni  późni j niż do 30.09 

każd go roku. Zaświadcz ni  l karski  nal ży prz dłożyć Dyr kcji oraz 

nauczyci lowi wychowania fizyczn go. 

b) Zwolni nia s m straln  z zajęć wychowania fizyczn go nal ży dostarczyć 

w t rmini  do 21 dni, od początku s m stru, na któr  zwolni ni  przypada. 

Zaświadcz ni  l karski  nal ży prz dłożyć Dyr kcji szkoły oraz pi lęgniarc  

szkoln j i po ich w ryfikacji dostarczyć nauczyci lowi wychowania fizyczn go 

prowadząc mu zajęcia, z których ucz ń j st zwolniony. 

c) Rodzic  lub opi kunowi  prawni mogą zwolnić ucznia na okr s do 7 dni. 

Zwolni ni  taki  powinno zawi rać krótki  wyjaśni ni  ni ob cności 

ucznia/ucz nnicy na zajęciach. 

Statut Z społu Szkół Łączności w Gliwicach Strona 46 z 81 



              

            

   

          

          

        

           

        

        

        

                

          

            

           

        

 

  

 

        

          

         

             

 

             

          

         

            

         

            

        

           

     

      

d) Zwolni ni  z zajęć wychowania fizyczn go dłuższ  niż 7 dni moż  wystawić 

j dyni l karz. 

5) J ż li zwolni nia ucznia z zajęć wychowania fizyczn go są krótkot rminow , 

a ucz ń ni  ćwiczył na przynajmni j połowi  zajęć wychowania fizyczn go, 

w takim przypadku ucz ń moż zdawać  gzamin klasyfikacyjny. 

24. Dyr ktor szkoły, na wnios k rodziców (prawnych opi kunów) oraz na podstawi  

orz cz nia lub opinii publiczn j poradni psychologiczno-p dagogiczn j (w tym 

publiczn j poradni sp cjalistyczn j) albo ni publiczn j poradni psychologiczno -

p dagogiczn j (w tym ni publiczn j poradni sp cjalistyczn j, sp łniając j warunki, 

o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy) zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysl ksją rozwojową, z afazją, z ni p łnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzm m, 

w tym z z społ m Asp rg ra z nauki drugi go języka obc go. Zwolni ni  moż  

dotyczyć części lub cał go okr su kształc nia w szkol . W dokum ntacji prz bi gu 

nauczania zamiast oc ny klasyfikacyjn j wpisuj  się „zwolniony’’. 

§  8. 

1. Klasyfikowani  śródroczn  pol ga na okr sowym podsumowaniu osiągnięć 

 dukacyjnych ucznia z zajęć  dukacyjnych okr ślonych w szkolnym plani  nauczania 

i ustal niu oc n klasyfikacyjnych oraz oc n zachowania, klasyfikacja śródroczna 

odbywa się w t rmini  ustalonym prz z dyr ktora szkoły ni  późni j niż do końca 

stycznia. 

2. Klasyfikowani  roczn  prz prowadza się w Z spol  Szkół Łączności j d n raz w ciągu 

roku szkoln go w t rmini  wyznaczonym prz z dyr ktora szkoły i zatwi rdzonym 

prz z radę p dagogiczną. Pol ga ono na podsumowaniu osiągnięć  dukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć  dukacyjnych okr ślonych w szkolnym plani  

nauczania i ustal niu oc n klasyfikacyjnych oraz oc ny zachowania. 

3. J ż li prz dmiot j st prowadzony prz z więc j niż j dn go nauczyci la, to ustalona 

oc na roczna j st uzgodniona prz z wszystkich uczących nauczyci li. 

4. Oc ny klasyfikacyjn  śródroczn  i roczn  ustala się w dzi nniku  l ktronicznym 

w stopniach w dług następując j skali: 

1) stopi ń c lujący – 6 
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2) stopi ń bardzo dobry – 5 

3) stopi ń dobry – 4 

4) stopi ń dostat czny – 3 

5) stopi ń dopuszczający – 2 

6) stopi ń ni dostat czny – 1 

5. Oc ny zachowania śródroczn i roczn ustala się w dług następując j skali: 

1) wzorow , 

2) bardzo dobr , 

3) dobr , 

4) poprawn , 

5) ni odpowi dni , 

6) nagann . 

6. Nauczyci l  są zobowiązani poinformować ni p łnol tnich uczniów i ich rodziców 

(prawnych opi kunów) o prz widywanych rocznych oc nach klasyfikacyjnych z zajęć 

 dukacyjnych i prz widywan j roczn j oc ni  zachowania dwa tygodni  prz d 

rocznym z brani m klasyfikacyjnym rady p dagogiczn j. W przypadku uczniów 

p łnol tnich, wystarczy poinformować tylko ich samych. 

1) Nauczyci l zobligowany j st do wpisania do dzi nnika  l ktroniczn go 

proponowanych oc n klasyfikacyjnych dwa tygodni  prz d śródrocznym i rocznym 

z brani m klasyfikacyjnym rady p dagogiczn j. Wychowawca w tym samym 

t rmini  wystawia proponowaną oc nę zachowania. Obowiązki m ucznia j st 

zaznajomi ni  się z proponowanymi oc nami w trakci  l kcji lub za pomocą 

dzi nnika  l ktroniczn go. 

2) Szcz gólną uwagę nal ży zwrócić na prz dmioty zawodow . Na dwa tygodni  

prz d posi dz ni m rady p dagogiczn j podsumowującym pi rwszy s m str, 

uczniowi  mają być poinformowani o proponowanych stopniach rocznych 

z prz dmiotów zawodowych kończących się w pi rwszym s m strz klasy piąt j. 

3) Rodzic  uczniów ni p łnol tnich są zobowiązani ucz stniczyć w ostatnim z braniu 

w danym roku szkolnym, podczas któr go wychowawca poinformuj  

o proponowanych oc nach, zagroż niach stopniami ni dostat cznymi. W razi  

ni ob cności rodzica na wywiadówc , rodzic j st zobligowany do potwi rdz nia 

przyjęcia t j informacji poprz z dzi nnik  l ktroniczny i od słani  odpowi dzi 
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mailow j  do  wychowawcy  klasy  o  tr ści:  Informu ę,  że  zapoznałem  się  

z  przewidywaną  oceną  zachowania  oraz  z  rocznymi  ocenami  proponowanymi  

przez  nauczycieli.  Podpis.   

4)  W  przypadku  braku  kontaktu  z  rodzicami,  wychowawca  j st  zobowiązany  wysłać  

do  nich  list  pol cony;  data  wysłania  prz z  szkołę  listu  pol con go  z  informacjami  

o  prz widywanych  oc nach  rocznych  i  proponowan j  oc ni   zachowania  ucznia  

stanowi dowód prz kazania t j informacji;  

7.  Oc na  zachowania powinna uwzględniać  w szcz gólności:   

1)  wywiązywani   się z obowiązków u cznia,   

2)  postępowani   zgodn   z  dobr m  szkoln j  społ czności,  dbałość  o  honor  i  tradycj   

szkoły,   

3)  dbałość  o piękno mowy ojczyst j,   

4)  dbałość  o b zpi cz ństwo  i zdrowi   własn  oraz  innych  osób,   

5)  godn ,  kulturaln   zachowani   się  w szkol   i poza nią,   

6)  okazywani   szacunku  innym  osobom,   

7)  zaangażowani   w prac  na  rz cz  szkoły i środowiska  lokaln go,   

8)  ucz stnictwo  w kołach  zaint r sowań,  wolontariaci ,   

9)  prz ciwstawiani   się prz jawom  prz mocy,  agr sji i  wulgarności.   

8.  Oc ny  klasyfikacyjn   z  zajęć   dukacyjnych  ni   mają  wpływu  na  oc nę  klasyfikacyjną  

z zachowania.   

9.  Oc na  zachowania ni  moż   mi ć  wpływu  na:   

1)  oc ny klasyfikacyjn   z zajęć   dukacyjnych,   

2)  promocję do  klasy programowo  wyższ j.   

10.  Oc nę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  i  j st  ona  ostat czna,  j dnak  

wychowawca  powini n  prz d  j j  wystawi ni m  zasięgnąć  opinii  innych  nauczyci li,  

uczniów d an j klasy  oraz  oc nian go  ucznia.   

11.  Oc ny  klasyfikacyjn   ustalają  nauczyci l   prowadzący  poszcz góln   zajęcia  

 dukacyjn .   

§  9. 
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1. Ucz ń otrzymuj  promocję do klasy programowo wyższ j, j ż li z  wszystkich zajęć 

 dukacyjnych okr ślonych w szkolnym plani  nauczania uzyskał oc ny klasyfikacyjn  

roczn  wyższ od oc ny ni dostat czn j. 

2. Ucz ń, który ni  sp łnił powyższych warunków, ni  otrzymuj  promocji do klasy 

programowo wyższ j i powtarza tę samą klasę. 

3. Ucz ń ni  podchodzi do  gzaminu maturaln go i ni  kończy szkoły, j śli w pi rwszym 

s m strz  ostatni j klasy ni  otrzymał pozytywn j oc ny z kończąc go się prz dmiotu 

zawodow go. 

4. Laur aci i finaliści olimpiad prz dmiotowych otrzymują z danych zajęć  dukacyjnych 

c lującą roczną (s m stralną) oc nę klasyfikacyjną. Ucz ń, który uzyskał tytuł 

laur ata lub finalisty olimpiady prz dmiotow j po ustal niu albo uzyskaniu roczn j 

(s m straln j) oc ny z zajęć  dukacyjnych, otrzymuj  z tych zajęć  dukacyjnych 

c lującą końcową oc nę klasyfikacyjną. 

§ 50. 

1. Tryb odwoławczy od ustalon j roczn j oc ny klasyfikacyjn j oraz  gzamin 

sprawdzający. 

Ustalona prz z nauczyci la roczna oc na klasyfikacyjna z zajęć  dukacyjnych albo 

uzyskana w wyniku  gzaminu klasyfikacyjn go oraz ustalona prz z wychowawcę 

roczna oc na klasyfikacyjna zachowania są ostat czn , al  

1) Ucz ń lub j go rodzic  (prawni opi kunowi ) mogą zgłosić zastrz ż nia do 

dyr ktora szkoły, j ż li uznają, ż  roczna oc na klasyfikacyjna z zajęć  dukacyjnych 

lub roczna oc na klasyfikacyjna zachowania została ustalona ni zgodni  

z prz pisami prawa dotyczącymi trybu ustalania t j oc ny. Zastrz ż nia mogą być 

zgłoszon  w t rmini  do 7 dni po zakończ niu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

2) W przypadku stwi rdz nia powyższych ni zgodności dyr ktor szkoły powołuj  

komisję, która: 

a) w przypadku roczn j oc ny klasyfikacyjn j z zajęć  dukacyjnych – 

prz prowadza  gzamin sprawdzający wiadomości i umi jętności ucznia, 
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w formi  pis mn j i ustn j, oraz ustala roczną oc nę klasyfikacyjną z danych 

zajęć  dukacyjnych; t rmin  gzaminu uzgadnia się z uczni m i j go rodzicami 

(prawnymi opi kunami), 

b) w przypadku roczn j oc ny klasyfikacyjn j zachowania – ustala tę oc nę 

w drodz  głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równ j liczby 

głosów d cyduj głos prz wodnicząc go komisji, 

c) ustalona prz z komisję roczna oc na klasyfikacyjna z zajęć  dukacyjnych oraz 

z zachowania ni moż być niższa od ustalon j wcz śni j oc ny, 

d) oc na ustalona prz z komisję j st ostat czna z wyjątki m ni dostat czn j 

roczn j oc ny klasyfikacyjn j z zajęć  dukacyjnych, która moż  być zmi niona 

w wyniku  gzaminu poprawkow go. 

2. T rmin  gzaminu sprawdzając go wiadomości i umi jętności uzgadnia się z uczni m 

i j go rodzicami (opi kunami prawnymi) bądź uczni m p łnol tnim- poprz z 

wiadomość w  -dzi nniku. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustal nia roczn j oc ny klasyfikacyjn j z zajęć  dukacyjnych: 

a) dyr ktor szkoły lub nauczyci l zajmujący w t j szkol  inn  stanowisko 

ki rownicz  jako prz wodniczący komisji, 

b) nauczyci l prowadzący dan  zajęcia  dukacyjn  (nauczyci l t n moż  być 

zwolniony na własną prośbę lub w innych szcz gólni  uzasadnionych 

przypadkach; w takim przypadku dyr ktor powołuj  inn go nauczyci la 

prowadząc go taki  sam  zajęcia  dukacyjn , z tym ż  powołani  nauczyci la 

zatrudnion go w inn j szkol  następuj  w porozumi niu z dyr ktor m t j 

szkoły), 

c) dwóch nauczyci li z dan j lub inn j szkoły t go sam go typu prowadząc j 

taki  sam zajęcia  dukacyjn , 

2) w przypadku ustal nia roczn j oc ny klasyfikacyjn j zachowania: 

a) dyr ktor szkoły albo nauczyci l zajmujący w t j szkol  inn  stanowisko 

ki rownicz  jako prz wodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany prz z dyr ktora szkoły nauczyci l prowadzący zajęcia  dukacyjn  

w dan j klasi , 
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d) p dagog, 

 ) prz dstawici l samorządu uczniowski go, 

f) prz dstawici l rady rodziców. 

§ 51. 

1.  Ucz ń,  który  w  wyniku  roczn j  klasyfikacji  uzyskał  oc nę  ni dostat czną  z  j dn go  

albo  dwóch  obowiązkowych  zajęć   dukacyjnych,  moż   zdawać   gzamin  poprawkowy  

z tych  zajęć.  

2.  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pis mn j  oraz  ustn j,  z  wyjątki m   gzaminu  

z  informatyki  oraz  wychowania  fizyczn go,  z  których   gzamin  powini n  mi ć  prz d   

wszystkim  formę ćwicz ń praktycznych.   

3.  Egzamin  poprawkowy  z  zajęć  praktycznych,  zajęć  laboratoryjnych  lub  innych  zajęć  

 dukacyjnych,  których  programy  nauczania  prz widują  prowadz ni   ćwicz ń  

(doświadcz ń),  ma formę pis mną (np. t stową) oraz  praktyczną.   

4.  T rmin   gzaminu  poprawkow go  wyznacza  dyr ktor  szkoły  do  dnia  zakończ nia  

rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Egzamin  poprawkowy prz prowadza  się  

w ostatnim tygodniu f rii l tnich.   

5.  Egzamin  poprawkowy  prz prowadza  komisja  powołana  prz z  dyr ktora  szkoły.  

W skład komisji wchodzą:  

1)  dyr ktor  szkoły  albo  nauczyci l  zajmujący  inn   stanowisko  ki rownicz   –  jako  

prz wodniczący komisji,   

2)  nauczyci l prowadzący dan   zajęcia   dukacyjn  – jako   gzaminujący,   

3)  nauczyci l  prowadzący  taki   sam   lub  pokr wn   zajęcia   dukacyjn   –  jako  

człon k komisji.   

6.  Nauczyci l  prowadzący  dan   zajęcia   dukacyjn   moż   być  zwolniony  z  udziału  

w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych  szcz gólni   uzasadnionych  

przypadkach.  W  taki j  sytuacji  dyr ktor  szkoły  powołuj   jako  osobę   gzaminującą  

inn go  nauczyci la  prowadząc go  taki   sam   zajęcia   dukacyjn ,  z  tym,  ż   powołani   

nauczyci la  zatrudnion go  w  inn j  szkol   następuj   w  porozumi niu  z  dyr ktor m  t j  

szkoły.   
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7.  Z  prz prowadzon go   gzaminu  poprawkow go  sporządza  się  protokół  zawi rający  

skład  komisji,  t rmin   gzaminu,  pytania   gzaminacyjn ,  wynik   gzaminu  oraz  

uzyskaną  oc nę.  Do  protokołu  załącza  się  pis mn   prac   ucznia  i  zwięzłą  informację  

o j go  odpowi dziach  ustnych.  Protokół  stanowi  załącznik do  arkusza  oc n  ucznia.   

8.  Ucz ń,  który  z  przyczyn  usprawi dliwionych  ni   przystąpił  do   gzaminu  

poprawkow go  w  wyznaczonym  t rmini ,  moż   przystąpić  do  ni go  w  innym  

t rmini ,  wyznaczonym prz z  dyr ktora szkoły, ni   późni j niż do końca wrz śnia.  

9.  Ucz ń  lub  j go  rodzic   (prawni  opi kunowi )  mogą  zgłosić  w  t rmini   5  dni  od  dnia  

prz prowadz nia   gzaminu  poprawkow go  zastrz ż nia  do  Dyr ktora  Z społu  Szkół  

Łączności,  j ż li  uznają,  ż   oc na  z   gzaminu  poprawkow go  została  ustalona  

ni zgodni   z  prz pisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  t j  oc ny.  W  przypadku  

stwi rdz nia,  ż   oc na  z   gzaminu  poprawkow go  została  ustalona  ni zgodni   z  

prz pisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  t j  oc ny,  Dyr ktor  Z społu  Szkół  

Łączności  powołuj   komisję  do  prz prowadz nia   gzaminu  w  trybi   odwoławczym.  

Oc na  ustalona prz z  komisję j st  ostat czna.   

10.  Ucz ń,  który  ni  zdał  gzaminu  poprawkow go, ni   otrzymuj  promocji i  powtarza  

klasę.  

11.  Uwzględniając  możliwości   dukacyjn   ucznia,  rada  p dagogiczna  moż   wyrazić  zgodę  

j d n  raz  w  ciągu  dan go   tapu   dukacyjn go  na  promowani   do  klasy  programowo  

wyższ j  ucznia,  który  ni   zdał   gzaminu  poprawkow go  z  j dnych  obowiązkowych  

zajęć   dukacyjnych,  pod  warunki m  ż   t   obowiązkow   zajęcia   dukacyjn   są,  

zgodni   z   szkolnym  plan m  nauczania,  r alizowan   w  klasi   programowo  wyższ j  

i przystąpił do   gzaminu zawodow go  , j ż li  gzamin  był  w dan j klasi .  

12.  Nauczyci l  konkr tn go  prz dmiotu  okr śla  uczniowi  zasady,  zagadni nia,  t rmin  

i formy nadrobi nia  zal głości  w kol jnym roku  szkolnym.   

§ 52. 

1. J ż li ucz ń p łnol tni lub rodzic  ucznia ni p łnol tni go ni  zgadzają się 

z prz widywaną roczną oc ną klasyfikacyjną z zajęć  dukacyjnych, z którą zostali 

zapoznani prz z wychowawcę oddziału w t rmini  -2 tygodni  prz d rocznym 

klasyfikacyjnym posi dz ni m rady p dagogiczn j, na spotkaniu z rodzicami w szkol  
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lub za pośr dnictw m dzi nnika  l ktroniczn go, to zgłaszają sw  zastrz ż nia do 

dyr ktora szkoły w formi  pis mn j w t rmini  2 dni roboczych od dnia zapoznani 

z proponowaną oc ną. 

2. Dyr ktor szkoły w ciągu kol jnych 2 dni roboczych informuj  na piśmi  ucznia 

p łnol tni go lub rodziców ucznia ni p łnol tni go – poprz z dzi nnik  l ktroniczny 

o wyznaczonym dniu, w którym odbędzi  się pis mn  i ustn  sprawdz ni  

umi jętności i wi dzy ucznia w zakr si danych zajęć  dukacyjnych. 

3. Sprawdz ni  poziomu wi dzy i umi jętności ucznia po wyraż niu ni zgody ucznia 

p łnol tni go lub rodziców ucznia ni p łnol tni go z prz widywaną roczną oc ną 

klasyfikacyjną z zajęć  dukacyjnych odbywa się z mat riału ob jmując go cały 

s m str (w przypadku oc ny śródroczn j oraz w przypadku prz dmiotu zawodow go, 

któr go r alizacja kończy się w pi rwszym s m strz  dan go roku szkoln go 

i prz dmiot ni  j st kontynuowany w następnym s m strz ), cały rok szkolny 

(w przypadku oc ny roczn j) w t rmini  na 7 dni roboczych prz d datą posi dz nia 

rady p dagogiczn j. Sprawdzian będzi  miał formę pis mną i ustną z każd go 

z prz dmiotów, dla których ucz ń lub j go rodzic  ni  zgadzają się z prz widywaną 

roczną oc ną klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć praktycznych, laboratoryjnych 

i innych obowiązkowych zajęć  dukacyjnych, których programy nauczania prz widują 

prowadz ni  ćwicz ń (doświadcz ń) - formę zadań praktycznych. 

4. Sprawdz ni  wi dzy i umi jętności ucznia prz prowadza nauczyci l danych zajęć 

 dukacyjnych w ob cności wskazan go prz z dyr ktora szkoły nauczyci la takich 

samych lub pokr wnych zajęć  dukacyjnych 

5. Z prz prowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzi lny dla 

każdych zajęć  dukacyjnych), który zawi ra: 

1) imiona i nazwiska nauczyci li, którzy prz prowadzili czynności sprawdzając , 

2) t rmin tych czynności, 

3) zadania sprawdzając , 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną oc nę, 

5) podpisy nauczyci li, którzy prz prowadzili czynności sprawdzając . 

6. Pis mny wnios k ucznia lub j go rodziców oraz protokół z prz prowadzonych 

czynności sprawdzających stanowi dokum ntację w sprawi . Do protokołu dołącza się 

pis mn prac  ucznia i informację o j go ustnych odpowi dziach. 
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§ 53. 

1. Ucz ń moż  ni  być klasyfikowany z j dn go, kilku lub wszystkich zajęć  dukacyjnych, 

j ż li brak j st podstaw do ustal nia oc ny klasyfikacyjn j z powodu ni ob cności 

ucznia na zajęciach  dukacyjnych prz kraczając j połowę czasu prz znaczon go na t  

zajęcia w szkolnym plani  nauczania. 

2. Ucz ń ni klasyfikowany z powodu usprawi dliwion j ni ob cności moż  zdawać 

 gzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wnios k ucznia ni klasyfikowan go z powodu ni ob cności ni usprawi dliwion j 

lub na prośbę j go rodziców (prawnych opi kunów) rada p dagogiczna moż  wyrazić 

zgodę na  gzamin klasyfikacyjny. 

4. Pis mną prośbę do dyr ktora szkoły o zgodę na  gzamin klasyfikacyjny, ma prawo 

wni ść zaint r sowany ucz ń lub j go rodzic  (prawni opi kunowi ) w t rmini  ni  

późni jszym niż 1 dzi ń prz d planowanym klasyfikacyjnym posi dz ni m rady 

p dagogiczn j. 

5. Ucz ń, który został dopuszczony do  gzaminu klasyfikacyjn go j st zobowiązany 

zgłosić się do nauczyci la dan go prz dmiotu po z staw wymagań na  gzamin 

klasyfikacyjny. 

6. Ucz ń ni sklasyfikowany w klasyfikacji śródroczn j ma prawo kontynuować naukę 

w drugim półroczu. Moż  t ż poprawić pi rwszy s m str poprz z przystąpi ni  do 

 gzaminu klasyfikacyjn go z zakr su mat riału z pi rwsz go s m stru. Oc nę 

uzyskaną, nauczyci l bi rz pod uwagę w klasyfikacji roczn j. 

7. J śli  gzamin sprawdzający klasyfikacyjny śródroczny prz prowadza się w sytuacji, gdy 

r alizacja zajęć  dukacyjnych, z których ucz ń został ni klasyfikowany kończy się 

w pi rwszym s m strz , wówczas śródroczna oc na klasyfikacyjna staj  się oc ną 

roczną. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaj  równi ż ucz ń r alizujący na podstawi  odrębnych 

prz pisów indywidualny tok lub program nauki oraz ucz ń sp łniający obowiąz k 

nauki poza szkołą. Egzamin dla ucznia, który sp łnia obowiąz k nauki poza szkołą, ni  

ob jmuj  wychowania fizyczn go i dodatkowych zajęć  dukacyjnych; dla taki go 
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ucznia ni  ustala się oc ny zachowania. T rmin  gzaminu klasyfikacyjn go powini n 

być uzgodniony z uczni m i j go rodzicami (prawnymi opi kunami). 

9. Egzaminy klasyfikacyjn  śródroczn  dla 5 klasy z prz dmiotów zawodowych 

prz prowadzan  są do końca lut go dan go roku szkoln go. 

10. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny prz prowadza się ni  późni j niż w dniu 

poprz dzającym dzi ń zakończ nia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. T rminy  gzaminów klasyfikacyjnych wyznacza szkoła, w porozumi niu z uczni m 

i j go rodzicami, a w przypadku ucznia p łnol tni go - z nim samym. 

12. Egzaminy klasyfikacyjn  są prz prowadzan  w formi  pis mn j i ustn j z wyjątki m 

informatyki, t chnologii informacyjn j, zajęć praktycznych, pracowni i wychowania 

fizyczn go. Z wymi nionych zajęć  dukacyjnych forma  gzaminu będzi  zgodna z  

sp cyfiką prz dmiotu. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia sp łniając go obowiąz k nauki poza szkołą 

prz prowadza komisja, w skład któr j wchodzą: 

1) dyr ktor szkoły albo nauczyci l zajmujący w t j szkol  inn  stanowisko 

ki rownicz - jako prz wodniczący, 

2) nauczyci l  zajęć  dukacyjnych okr ślonych w szkolnym plani  nauczania dla 

odpowi dni j klasy. 

3) Prz wodniczący komisji uzgadnia z uczni m oraz j go rodzicami (prawnymi 

opi kunami) liczbę zajęć  dukacyjnych, z których ucz ń moż  zdawać  gzaminy 

w ciągu j dn go dnia. W czasi   gzaminu mogą być ob cni – w charakt rz  

obs rwatorów – rodzic (prawni opi kunowi ) ucznia. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który zdaj go z powodu: 

1) usprawi dliwion j ni ob cności, 

2) wyraż nia zgody prz z Radę P dagogiczną na wnios k ucznia lub j go rodziców 

(prawnych opi kunów) na zdawani  t go  gzaminu z powodu 

ni usprawi dliwion j ni ob cności, 

3) r alizacji indywidualn go toku nauki, prz prowadza komisja powołana prz z 

dyr ktora szkoły, w skład komisji wchodzą: 

a) nauczyci l prowadzący dan  zajęcia  dukacyjn – jako  gzaminujący, 

b) nauczyci l prowadzący taki  sam  lub pokr wn  zajęcia  dukacyjn  (zostaj  

wskazany prz z dyr ktora szkoły) 
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15. Z prz prowadzon go  gzaminu klasyfikacyjn go sporządza się protokół zawi rający 

skład komisji, t rmin  gzaminu, pytania  gzaminacyjn , wynik  gzaminu oraz 

uzyskan  oc ny. Do protokołu załącza się pis mn  prac  ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowi dziach ucznia. 

16. Ucz ń, który z przyczyn usprawi dliwionych ni  przystąpił do  gzaminu 

klasyfikacyjn go w wyznaczonym t rmini , moż  przystąpić do ni go w dodatkowym 

t rmini  wyznaczonym prz z dyr ktora szkoły. 

§ 5 . 

1. Laur aci i finaliści olimpiad prz dmiotowych otrzymują z danych zajęć  dukacyjnych 

c lującą roczna oc nę klasyfikacyjną. J ż li tytuł laur ata lub finalisty ucz ń uzyskał 

po ustal niu albo uzyskaniu oc ny klasyfikacyjn j niższ j niż oc na c lująca następuj  

zmiana t j oc ny na oc nę końcową c lującą. 

2. Ucz ń, który w wyniku klasyfikacji końcoworoczn j uzyskał z obowiązujących zajęć 

 dukacyjnych śr dnią oc n, co najmni j 4,75 oraz co najmni j bardzo dobrą oc nę 

zachowania otrzymuj promocję do klasy programowo wyższ j z wyróżni ni m. 

3. Ucz ń kończy szkołę z wyróżni ni m, j ż li w wyniku klasyfikacji końcow j uzyskał 

z zajęć  dukacyjnych śr dnią oc n co najmni j 4,75 oraz co najmni j bardzo dobrą 

oc nę zachowania. 

§ 55. 

1. Oc na zachowania uwzględnia: 

1) funkcjonowani ucznia w środowisku szkolnym, a prz d wszystkim: 

a) stopi ń pilności i syst matyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków 

szkolnych, 

b) sumi nność w nauc , 

c) syst matyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkoln , 

d) rozwijani zaint r sowań i uzdolni ń, 

 ) prz strz gani  zasad b zpi cz ństwa w szkol i poza nią, 

f) poszanowani tradycji szkoln j i rozwijani j j, 
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g) r pr z ntowani  szkoły na konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych 

itp., 

h) wywiązywani  się z zadań powi rzonych prz z szkołę i organizacj  

uczniowski , 

i) pod jmowani działań zmi rzających do udzi lania pomocy innym, 

j) inicjowani  i wykonywani  prac społ czni  użyt cznych na rz cz klasy, szkoły, 

środowiska, 

k) prz jawiani troski o mi ni  szkoły, o własność społ czną i indywidualną, 

l) umi jętność współdziałania w z spol  i odpowi dzialność za wyniki j go 

pracy, 

2) r sp ktowani  zasad współżycia społ czn go i ogólni przyjętych norm: 

a) uczciwość w postępowaniu codzi nnym i właściw r agowani na zło, 

b) sposób bycia ni  naruszający godności osobist j oraz godności innych, 

c) dbałość o kulturę słowa, 

d) dbałość o zdrowi  swoj i innych, ni ul gani nałogom, 

 ) dbałość o higi nę osobistą oraz o  st tykę otocz nia. 

2. Przy ustalaniu oc n zachowania wychowawcy zobowiązani są posłużyć się 

następującymi kryt riami: 

1) zachowani  wzorowe otrzymuj ucz ń, który: 

a) w  wszystkich punktach prz strz ga r gulaminu szkoln go, 

b) aktywni  ucz stniczy w działalności społ czn j szkoły, syst matyczni  

pod jmuj  dodatkow  obowiązki (np. przygotowani  pomocy naukowych, 

praca w kołach, ucz stnictwo w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach 

sportowych itp.), 

c) słabym pomaga w nauc , kol gom w rozwiązywaniu probl mów, 

d) dba o kulturę słowa i r aguj na prz jawy agr sji słown j, 

 ) dba o mi ni klasy i szkoły, r aguj na akty wandalizmu, 

f) w wi lu dzi dzinach, np. kultura osobista, stosun k do nauki, fr kw ncja, 

aktywność społ czna, j st wzor m dla innych, 

g) wykazuj  się wysokim poczuci m odpowi dzialności za swoj  obowiązki 

szkoln , 

h) ni  ma żadnych ni ob cności ni usprawi dliwionych lub ma ich maksymalni  
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5 w s m strz  

2) zachowani  bardzo dobre otrzymuj ucz ń, który: 

a) w  wszystkich punktach prz strz ga r gulaminu szkoln go, 

b) b z zarzutu wyp łnia obowiązki szkoln , 

c) aktywni  ucz stniczy w działalności klasy, 

d) wykazuj  się wysoką kulturą osobistą, 

 ) dba o kulturę słowną, 

f) dba o mi ni klasy i szkoły, 

g) j st kol ż ński i uczynny, 

h) ilość godzin ni usprawi dliwionych wynosi 20 w s m strz  

3) zachowani  dobre otrzymuj ucz ń, który: 

a) prz strz ga r gulaminu szkoln go, 

b) dba o mi ni klasy i szkoły, 

c) prawidłowo funkcjonuj w środowisku szkolnym, 

d) wyróżnia się w co najmni j j dn j dzi dzini , np. kultura osobista, fr kw ncja, 

 ) przygotowani szkolnych uroczystości, 

f) j go abs ncja ni usprawi dliwiona w s m strz  to 40 godzin 

4) zachowani  poprawne otrzymuj  ucz ń, który: 

a) zwykl  prz strz ga r gulaminu szkoln go, 

b) prawidłowo funkcjonuj w środowisku szkolnym, 

c) pamięta o kulturz  słowa i formach grz cznościowych, 

d) ni ul ga nałogom, 

 ) szanuj mi ni  szkoln , 

f) pracuj w szkol na miarę swoich możliwości, 

g) ilość godzin ni usprawi dliwionych wynosi około 60 godzin w s m strz  

5) zachowani  nieodpowiednie otrzymuj ucz ń, który: 

a) często narusza r gulamin szkolny, 

b) j go kultura osobista budzi zastrz ż nia i ni  próbuj  zmi nić swoj go 

postępowania, 

c) mimo upomni ń wychowawcy lub innych nauczyci li, 

d) używa wulgarnych słów, 

 ) oszukuj  i kłami , 
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f) ma l kc ważący stosun k do obowiązków szkolnych, 

g) niszczy mi ni klasy, szkoły, kol gów, 

h) ul ga nałogom, 

i) podstawą do wystawi nia oc ny ni odpowi dni j j st t ż nagana dyr ktora 

szkoły, 

j) ucz ń ma ni usprawi dliwionych 80 godzin ni ob cności w s m strz  

6) zachowani  naganne otrzymuj ucz ń, który: 

a) notoryczni narusza r gulamin szkolny, 

b) otrzymał liczn  upomni nia wychowawcy i dyr ktora szkoły; otrzymał dwi  

nagany dyr ktora szkoły, 

c) używa prz mocy (fizyczn j lub psychiczn j) wob c kol gów, 

d) niszczy mi ni klasy, szkoły, kol gów, 

 ) ma l kc ważący stosun k do kol gów, pracowników szkoły, 

f) używa wulgarnych słów, 

g) oszukuj  i kłami , 

h) ul ga nałogom, wywi rając n gatywny wpływ na rówi śników, 

i) swoim zachowani m zagraża innym użytkownikom szkoły, 

j) wagaruj , abs ncja ni usprawi dliwiona wynosi powyż j 80 godzin 

ni usprawi dliwionych 

3. Ilość godzin ni usprawi dliwionych ni  j st j dynym, al  j st j dnym 

z najistotni jszych kryt riów oc ny zachowania. 

4. W przypadku uczniów r alizujących obowiąz k szkolny lub obowiąz k nauki poza 

szkołą ni ustala się oc ny z zachowania. 

§ 56. 

1. Szcz gółow  wymagania  dukacyjn  ni zbędn  do uzyskania poszcz gólnych oc n 

sformułowan  są w prz dmiotowych syst mach oc niania, opracowanych prz z 

z społy prz dmiotow  z uwzględni ni m sp cyfiki profilu i możliwości  dukacyjnych 

uczniów w konkr tn j klasi . 

2. Stopi ń celujący otrzymuj ucz ń, który: 

1) posiadł p łny zakr s tr ści nauczania dan go prz dmiotu okr ślonych prz z 
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program, 

2) oraz wykraczając poza ni go, 

3) twórczo rozwija własn uzdolni nia i zaint r sowania, 

4) samodzi lni wykonuj  zadania (ćwicz nia), bi gl  wykorzystując zdobytą wi dzę, 

5) takż w sytuacjach probl mowych, proponuj oryginaln rozwiązania, 

6) osiąga sukc sy w konkursach, olimpiadach prz dmiotowych, zawodach 

sportowych. 

3. Stopi ń bardzo dobry otrzymuj ucz ń, który: 

1) opanował p łny zakr s tr ści nauczania dan go prz dmiotu, takż  zagadni nia 

trudn i złożon , 

2) sprawni  i samodzi lni  wykonuj  zadania (ćwicz nia) o dużym stopniu 

złożoności, 

3) wykorzystując posiadaną wi dzę w sytuacjach nowych bądź probl mowych. 

4. Stopi ń dobry otrzymuj ucz ń, który: 

1) opanował istotn  tr ści nauczania dan go prz dmiotu bardzi j złożon  niż tr ści 

podstawow , 

2) samodzi lni wykonuj typow  zadania (ćwicz nia) o śr dnim stopniu trudności, 

3) poprawni wykorzystując zdobytą wi dzę. 

5. Stopi ń dostateczny otrzymuj  ucz ń, który: 

1) opanował podstawow tr ści nauczania dan go prz dmiotu, 

2) wykonuje typowe zadania (ćwiczenia) o niewielkim stopniu złożoności, 

trudni jsz – z pomocą nauczyci la. 

6. Stopi ń dopuszczający otrzymuj  ucz ń, który: 

1) opanował (zna i rozumi ) koni czn tr ści nauczania dan go prz dmiotu, 

2) wykonuj  zadania (ćwicz nia) o ni wi lkim stopniu trudności, z pomocą 

nauczyci la, 

3) wykorzystując  l m ntarn  wiadomości z prz dmiotu. 

7. Stopi ń niedostateczny otrzymuj ucz ń, który: 

1) ni  opanował tr ści ni zbędnych w ucz niu się dan go prz dmiotu, co 

uni możliwia mu dalsz zdobywani  wi dzy, 

2) ni  j st w stani  wykonać zadań (ćwicz ń) o  l m ntarnym stopniu trudności, 

naw t przy pomocy nauczyci la. 
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§ 57. 

1. J ż li ucz ń lub rodzic  ucznia ni p łnol tni go ni  zgadzają się z prz widywaną 

roczną oc ną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani pis mni  prz z 

wychowawcę oddziału w t rmini  na 2 tygodni , prz d rocznym klasyfikacyjnym 

z brani m rady p dagogiczn j, na spotkaniu z rodzicami w szkol  lub za 

pośr dnictw m dzi nnika  l ktroniczn go, to zgłaszają sw  zastrz ż nia do dyr ktora 

szkoły w formi  pis mn j w t rmini  2 dni roboczych od dnia zapoznania 

z prz widywaną oc ną. 

2. Dyr ktor szkoły wraz z wychowawcą oddziału prz prowadza analizę zasadności 

prz widywan j prz z wychowawcę oc ny zachowania w oparciu o argum ntację 

wychowawcy i obowiązującą dokum ntację (opinia z społu nauczyci li uczących 

ucznia, opinia z społu klasow go, opinia oc nian go ucznia) z odwołani m do 

kryt riów oc n zachowania, w t rmini  na 2 dni roboczych od dnia wpłynięci  

pis mnych zastrz ż ń ucznia lub j go rodziców. 

3. Dyr ktor szkoły moż  powołać z spół nauczyci li uczących dany oddział, do któr go 

uczęszcza ucz ń, posz rzony o udział w pracach z społu: p dagoga, uczniów 

samorządu szkoln go (minimum 3 prz dstawici li), c l m dodatkow j analizy 

proponowan j prz z wychowawcę oddziału oc ny zachowania. Dyr ktor szkoły j st 

prz wodniczącym t go z społu. 

4. Argum nty nauczyci li oraz uczniów mogą prz konać wychowawcę oddziału 

o zmiani  prz widywan j oc ny. Wychowawca moż  zmi nić lub utrzymać 

prz widywaną oc nę zachowania po analizi  prz prowadzon j z dyr ktor m lub po 

analizi  prz prowadzon j w z spol . 

5. Dyr ktor powiadamia w formi  pis mn j ucznia lub j go rodziców w t rmini  2 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia zastrz ż nia o rozstrzygnięciu w sprawi . 

Rozstrzygnięci  to j st ostat czn . 

6. Z prz prowadzon j analizy zasadności proponowan j oc ny sporządza się protokół, 

który zawi ra imiona, nazwiska ucz stników, którzy brali udział w analizi  

proponowan j oc ny, t rmin spotkania z społu, ostat czną oc nę zachowania 
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prz widywaną prz z wychowawcę oddziału, podpisy osób ucz stniczących 

w spotkaniu. 

7. Nauczyci l, w zal żności od charakt ru prz dmiotu, uzasadnia ustni  lub pis mni  

ustaloną oc nę. 

8. Prac  uczniów trzyman są prz z nauczyci li w szkol  do końca roku szkoln go. 

9. Sprawdzon  i oc nion  pis mn  prac  ucznia są udostępnian  uczniowi w szkol  oraz 

j go rodzicom na ich prośbę. 

10. Na wnios k ucznia lub j go rodziców dokum ntacja dotycząca  gzaminu 

klasyfikacyjn go,  gzaminu poprawkow go oraz inna dokum ntacja dotycząca 

oc niania ucznia j st udostępniana do wglądu uczniowi lub j go rodzicom. 

§ 58. 

1. Informacj  o WO rodzic otrzymują na z braniach, a uczniowi  z poszcz gólnych zajęć 

 dukacyjnych podczas pi rwszych l kcji. 

2. Analizę skut czności WO prz prowadza się na końcu roku szkoln go, a następni  

dokonuj się koni cznych zmian. 

Rozdzia 7 

Uczniowie i s uchacze szko y 

§ 59. 

1. Uczniowi  objęci zdalnym nauczani m mają obowiąz k sprawdzać wiadomości 

w dzi nniku  l ktronicznym Librus i poczci  klasow j lub inn j poczci  

zaproponowan j prz z nauczyci la lub uczniów co najmni j raz na 24 godziny od 

poni działku do piątku. W szcz gólności oznacza to, ż  zadania, mat riał, t rminy 

wykonania zadań ni  muszą być zapisan  w sposób szcz gólny w Librusi . W cz rwcu 

na posi dz niu RP ustalono ,ż platformą do zdaln j pracy będzi Microsoft T ams. 

2. Przy oc nianiu bi rz  się pod uwagę poprawność rozwiązywanych zadań oraz 

zaangażowani  ucznia w czasi  zajęć on-lin , wywiązywani  się z  zl conych zadań 
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i aktywności.  

3.  Prac   nal ży  odsyłać  w  t rmini   wyznaczonym  prz z  nauczyci la.  Po  tym  t rmini   

nauczyci l na prawo  postawić  oc nę  ni dostat czną.   

4.  Ucz stnictwo  uczniów  w  zajęciach  w  sposób  okr ślony  prz z  nauczyci la  i  poddani   

się  zdaln mu  oc nianiu  j st  obowiązki m  każd go  ucznia.  Brak  r alizacji  t go  

obowiązku  skutkuj   oc ną  ni dostat czną  lub  braki m  klasyfikacji.  Kontrola  r alizacji  

obowiązku  nauki  do  18  r.ż.  na  t j  sam j  zasadzi   jak  w  przypadku  nauczania  

stacjonarn go.  

5.  Oc niani   uczniów  w  trakci   nauki  zdaln j  odbywa  się  na  podstawi   aktualni   

obowiązujących  prz pisów  wg  zasad  zawartych  w  statuci   szkoły  i  prz dmiotowym  

syst mi   oc niania  każd go  prz dmiotu  z  wykorzystani m  środków  komunikacji  na  

odl głość.  

6.  Waga  oc ny  otrzyman j  podczas  nauki  zdaln j  j st  sprawą  indywidualną  każd go  

nauczyci la.   

7.  Rodzic   mają  obowiąz k powiadomi nia  szkoły  o sytuacji,  w któr j  z różnych przyczyn  

ucz ń  zostani   pozbawiony   dostępu  do  Int rn tu  (brak  laptopa,  smartphon ,  brak  

si ci,  trudności  z dostęp m  do si ci itp.).  

8.  W  przypadku  możliwości   wprowadza  się  nauczani   hybrydow   (sprawdziany,  oraz  

część  zajęć praktycznych odbywa  się  w szkol ).  

Przepisy dotyczące zdalnego nauczania będą na bieżąco aktualizowane na podstawie 

wydanych rozporządzeń przez MEN. 

§ 60. 

1. Do t chnikum przyjmowani są absolw nci szkoły podstawow j. 

2. Do szkoły polic aln j przyjmowan  są osoby posiadając  wykształc ni śr dni . 

§ 61. 

1. Członki m społ czności szkoln j staj  się każdy, kto został przyjęty do Z społu 

w okr ślony prz z r gulamin r krutacji sposób. 

2. Warunki i tryb prz chodz nia uczniów do Z społu z innych typów szkół r gulują 
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odrębn   prz pisy.  

3.  Wszyscy  członkowi   społ czności  szkoln j  są  równi  wob c  prawa  b z  względu  na  

różnic   rasy,  płci,  r ligii,  poglądów  politycznych  czy  innych  prz konań,  narodowości,  

pochodz nia społ czn go,  majątku,  urodz nia  lub jaki kolwi k inn .   

4. Prawa uczniów/słuchaczy: 

1) prawo do otrzymania informacji na t mat zakr su wymagań, 

2) prawo do proc su kształc nia, zgodn go z wymogami higi ny pracy umysłow j, 

3) prawo do opi ki wychowawcz j, ochrony prz d prz mocą fizyczną i psychiczną 

oraz poszanowania godności własn j, 

4) swobody wyrażania myśli i prz konań, o il  ni  naruszają on  dobra osobist go 

osób trz cich, 

5) rozwijania swoich zaint r sowań, uzdolni ń i pr dyspozycji w c lu ich pogłębiania 

oraz korzystania z wyposaż nia Z społu, 

6) pr z ntowania swoich umi jętności i zdolności w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa, 

7) rz t ln j, sprawi dliw j i jawn j oc ny, umotywowan j prz z nauczyci la na 

wnios k ucznia lub rodzica, 

8) ucz nnic  w ciąży mają prawo do szcz góln j opi ki zgodni  z j dnostkowo 

ustalonymi prz z radę p dagogiczną zasadami, 

9) do pomocy w wyrównaniu zal głości programowych w miarę posiadanych 

środków, 

10) porad i opi ki p dagogiczn j oraz socjaln j, 

11) aktywn go ucz stnictwa w życiu Z społu prz z działalność w organizacjach 

młodzi żowych, kołach, klubach, i s kcjach oraz samorządzi uczniowskim, 

12) życzliw go, podmiotow go traktowania, 

13) składania  gzaminów zgodni  z Zasadami Szkoln go Oc niania, Klasyfikowania i 

Promowania Uczniów, 

14) złoż nia skargi do Dyr ktora Z społu w przypadku ni prz strz gania j go praw. 

5. Obowiązki uczniów/słuchaczy: 

1) zapoznani  się z postanowi niami Statutu Z społu i prz strz ganiu j go 

postanowi ń, 

2) syst matyczn go przygotowania się do zajęć  dukacyjnych, pracowania nad 
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pogłębi ni m wi dzy i własnym rozwoj m, 

3) prz strz gani  zarządz ń Dyr ktora Z społu i uchwał Rady P dagogiczn j, 

4) dbani  o własn zdrowi i życi , ni używani  środków szkodliwych dla zdrowia, 

5) odnosz ni  się z szacunki m do kol żan k i kol gów szkoły oraz pracowników 

Z społu, 

6) dbani  o sprzęt i mi ni Z społu, 

7) godn go r pr z ntowania Z społu, 

8) dbałość o wspóln  dobro, ład i porząd k w  wszystkich b z wyjątku obi ktach 

szkolnych, 

9) syst matyczn pogłębiani  swoj j wi dzy, 

10) dbałość o kulturę słowa, 

11) ucz stnicz ni  w impr zach i uroczystościach szkolnych i klasowych (udział 

traktowany j st na równi z ucz stnictw m w zajęciach szkolnych). 

6. Uczniowi ni  wolno: 

1) wnosić na t r n szkoły lub być pod wpływ m alkoholu, narkotyków i innych 

środków o podobnym psychoaktywnym działaniu, 

2) wnosić na t r n szkoły prz dmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 

3) samowolni  wychodzić poza t r n szkoły w czasi  trwania prz rw i planowych 

zajęć, 

4) r j strować przy pomocy urządz ń t chnicznych obrazów i dźwięków b z wi dzy 

i zgody nauczyci la i zaint r sowanych, 

5) używać podczas zajęć  dukacyjnych urządz ń t l komunikacyjnych- w przypadku 

używania prz z ucznia w/w urządz ń w czasi  l kcji , zostaj  ono zabran  prz z 

nauczyci la i oddan  po zakończ niu l kcji. J ż li ucz ń odmawia oddania 

t l fonu lub inn go urządz nia, sprawa zostaj zgłoszona do dyr ktora, 

6) wprowadzać obc  osoby na t r n szkoły, 

7) palić papi rosów, używać ich  l ktronicznych zami nników i wyrobów 

nikotynopochodnych na t r ni szkoły i wokół ni j, 

8) nosić strojów subkulturowych, wyzywających,  mbl matów klubów sportowych. 
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§ 62. 

1.  Uczniowi   i słuchacz  mogą być  nagradzani  za:  

1)  rz t lną naukę i pracę  społ czną,  

2)  wzorową postawę i fr kw ncję,  

3)  osiągnięcia  w konkursach,  olimpiadach,  

4)  prac  nad  rozwoj m bazy  szkoły.  

2.  Formy  nagród:  

1)  pochwała  wychowawcy klasy,  

2)  pochwałą Dyr ktora  Z społu,  

3)  wyróżni nia ucznia,  słuchacza  na forum klasy lub cał j placówki,  

4)  nagroda rz czowa  lub pi niężna  w miarę możliwości finansowych  szkoły,  

5)  list pochwalny  ski rowany do  rodziców ucznia,  

6)  przyznawani   nagród  i  dyplomów,  informacj   o  osiągnięciach  uczniów  na  stroni   

int rn tow j placówki.  

3. Nagrody przygotowywan  są na wnios k dyr ktora Z społu, wic dyr ktora oraz 

poszcz gólnych nauczyci li lub inn go organu szkoły. 

4. Do każd j przyznan j nagrody ucz ń/słuchacz lub j go rodzic  mogą wni ść pis mn  

zastrz ż ni  z uzasadni ni m do dyr ktora szkoły w t rmini  7 dni od j j przyznania. 

Dyr ktor rozpatruj  sprawę w t rmini  14 dni. 

§ 63. 

1. Za ni prz strz gani  postanowi ń statutu Z społu ucz ń i słuchacz moż  zostać 

ukarany: 

1) upomni ni m wychowawcy klasy, 

2) naganą wychowawcy klasy, 

3) upomni ni m Dyr ktora Z społu, 

4) naganą Dyr ktora Z społu, 

5) prz ni si ni m do równol gł j klasy, 

6) usunięci m z  szkoły, 

7) zawi sz ni m ucz stnictwa w  wspólnych dla klasy lub szkoły impr zach, 
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wyjściach, np. do kina czy t atru, wyci czkach w zamian za obowiąz k bycia 

w tym czasi  w szkol  i wykonywania powi rzonych czynności (wcz śni j 

ustalonych prz z wychowawcę, p dagoga, dyr ktora szkoły). 

2. Rada P dagogiczna moż  podjąć uchwałę upoważniającą Dyr ktora do skr śl nia 

ucznia/słuchacza z listy w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających b zpi cz ństwu, zdrowiu i mi niu innych 

członków społ czności szkoln j, w tym dopuszczania się kradzi ży, pobić, 

wymusz ń, 

2) naruszania godności i ni tykalności osobist j oraz psychiczn go lub fizyczn go 

znęcania się nad innymi członkami społ czności szkoln j, 

3) naruszania zasad tol rancji światopoglądow j, r ligijn j, rasow j i kulturow j, 

4) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 

5) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływ m na t r ni  

szkoły, w j j obrębi  oraz podczas wyci cz k, 

6) opuszczania b z usprawi dliwi nia obowiązkowych zajęć  dukacyjnych, 

7) d moralizując go wpływu na innych uczniów prz z długotrwał  i d monstracyjn  

l kc waż ni  podstawowych obowiązków szkolnych, o il  inn  kary ni  odniosły 

skutku, 

8) ucz ń moż  być równi ż skr ślony w przypadku dotycząc go go prawomocn go 

wyroku sądow go, 

9) zni sławi ni  Szkoły, np. na stroni int rn tow j. 

3. Od d cyzji przysługuj  uczniowi, j go rodzicom/prawnym opi kunom lub słuchaczowi 

prawo złoż nia odwołania w t rmini  14 dni od otrzymania d cyzji do Śląski go 

Kuratora Oświaty za pośr dnictw m dyr ktora Z społu. 

4. Prz d skr śl ni m ucznia z listy uczniów Dyr ktor zasięga opinii samorządu 

uczniowski go. 

5. Wykonani  kary moż  zostać zawi szon  na okr s próbny (ni  dłuż j jak na pół roku), 

j ż li ucz ń otrzyma poręcz ni  Samorządu Uczniowski go, Rady Rodziców lub Rady 

P dagogiczn j. 
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§ 6 . 

1. Wszyscy członkowi  społ czności szkoln j odpowiadają za dobra mat rialn  

zgromadzon  w szkol . 

2. W przypadku ich zniszcz nia ucz ń lub słuchacz ponosi koszty mat rialn  naprawy lub 

odkupi nia. 

3. Ucz ń i j go rodzic  odpowiadają mat rialni  za świadomi  wyrządzon  prz z ucznia 

szkody. 

4. Szkoła ni  odpowiada za zgubion  lub skradzion  prz dmioty wartościow , 

ni związan  z proc s m dydaktyczno-wychowawczo-opi kuńczym, np. t l fony 

komórkow  i inny sprzęt  l ktroniczny, biżut rię itd. 

§ 65. 

1. Proc dura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizyczn go. 

1) Zwolni ni  roczn  z zajęć wychowania fizyczn go moż  nastąpić tylko na 

podstawi  zaświadcz nia l karski go dostarczon go ni  późni j niż do 30 

wrz śnia każd go roku szkoln go. 

2) Zaświadcz ni  l karski  nal ży prz dłożyć Dyr kcji szkoły oraz pi lęgniarc  

szkoln j i po ich w ryfikacji dostarczyć odpowi dni mu nauczyci lowi 

wychowania fizyczn go. 

3) Zwolni ni  s m straln  z zajęć wychowania fizyczn go nal ży dostarczyć 

w t rmini do 21 dni, od początku s m stru, na któr przypada. 

4) W przypadku zwolni nia przypadając go na j d n s m str oc ną końcoworoczną 

staj się oc na s m stralna. 

5) Rodzic /Opi kunowi  prawni mogą zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizyczn go 

na okr s do 7 dni. Zwolni ni  taki  powinno zawi rać krótki  wyjaśni ni  
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powodu,  dla  któr go  ucz ń  ni   ćwiczy.  Zwolni ni  dłuższ  niż 7 dni moż   wystawić  

j dyni  l karz.   

6)  W  przypadku  ogranicz ń  zdrowotnych  po  dostarcz niu  odpowi dni go  

zaświadcz nia,  ucz ń  moż   ucz stniczyć  w  zajęciach  wychowania  fizyczn go,  b z  

koni czności  wykonywania  wszystkich  ćwicz ń  zgodni   z  zal c niami  l karza.  

Zaświadcz ni  powinno być dostarczon   w t rminach  opisanych powyż j.  

7)  W  wyjątkowych  sytuacjach  Dyr ktor  moż   zwolnić  ucznia,  który  ni   dop łnił  

t rminów,  o których  mowa  w punkci  1 i 3.  

§ 66. 

1. Organizacja l kcji r ligii w szkol  

1) Uczniom ni p łnol tnim na życz ni rodziców (prawnych opi kunów) lub życz ni  

uczniów p łnol tnich szkoła organizuj naukę r ligii. 

2) Życz ni , o którym mowa w pkt. 1, j st wyrażan  w formi  oświadcz nia, któr  

ważn  j st do odwołania, moż natomiast zostać zmi nion . 

3) Na pi rwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym wychowawcy klas 

zbi rają oświadcz nia rodziców/prawnych opi kunów. 

4) Ucz stnicz ni  lub ni ucz stnicz ni  w nauc  r ligii lub  tyki ni  moż  być 

powod m dyskryminacji prz z kogokolwi k w jaki jkolwi k formi . 

5) Uczniowi , którzy ni  biorą udziału w l kcji r ligii, w sytuacji, gdy zajęcia t  

odbywają się pomiędzy innymi l kcjami, udają się do bibliot ki szkoln j, gdzi  

znajdują się pod opi ką bibliot karza. 

6) Ob cność w bibliot c  j st odnotowywana prz z bibliot karza. 

7) Uczniowi  uczęszczający na naukę r ligii mogą ucz stniczyć w r kol kcjach 

wi lkopostnych. Szcz gółow  zasady dotycząc  organizacji są prz dmiot m 

odrębnych ustal ń między organizującymi r kol kcj  a Z społ m. 
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8) Uczniowi  ni ucz stniczący w l kcjach r ligii mogą uczęszczać na zajęcia 

dodatkow z  tyki. 

§ 67. 

1. Prz widywan  dla ucznia roczn  oc ny klasyfikacyjn  z zajęć  dukacyjnych 

i prz widywan  roczn  oc ny klasyfikacyjn  zachowania ustala się na dzi ń 

poprz dzający z brani  z rodzicami, któr  odbywa się najpóźni j dwa tygodni  prz d 

rocznym klasyfikacyjnym posi dz ni m rady p dagogiczn j (t rminy z brań podan  

w dniu rozpoczęcia roku szkoln go) - sposób zapoznania się z prz widywaną oc ną 

klasyfikacyjną z zajęć  dukacyjnych i prz widywaną oc ną klasyfikacyjną z zachowania 

opisany j st w § 48 WO. 

2. Roczn  oc ny klasyfikacyjn  z zajęć  dukacyjnych i roczn  oc ny klasyfikacyjn  

zachowania ustala się najpóźni j do dnia poprz dzając go z brani  klasyfikacyjn  

rady p dagogiczn j. 

3. Rada p dagogiczna zatwi rdzająca roczn  oc ny klasyfikacyjn  z zajęć  dukacyjnych 

i roczn  oc ny klasyfikacyjn  zachowania odbywa się tydzi ń prz d zakończ ni m 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( z wyjątki m posi dz nia rady p dagogiczn j 

zatwi rdzając j wyniki  gzaminów klasyfikacyjnych). 

§ 68. 

1. Zgodni z brzmi ni m rozporządz nia Ministra Edukacji Narodow j z dnia 29 wrz śnia 

2014 r. z późni jszymi zmianami, w sprawi  sposobu prowadz nia prz z publiczn  

prz dszkola, szkoły oraz placówki dokum ntacji prz bi gu nauczania, działalności 

wychowawcz j i opi kuńcz j takż  rodzajów t j dokum ntacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) 

zakr s danych, któr  szkoła ma prawo gromadzić ob jmuj : 

1) imię, nazwisko i adr s zami szkania ucznia, 

2) imiona, nazwiska i adr sy zami szkania rodziców (prawnych opi kunów). 
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2. Oznacza to w praktyc , ż : 

1) rodzic  ni  są na mocy prz pisów prawa zobowiązani do podawania szkol  

jakichkolwi k innych swoich danych osobowych, takich jak mi jsc  zatrudni nia, 

zajmowan  stanowisko czy num r t l fonu służbow go, 

2) zbi rani  potrz bnych szkol  danych o uczniach lub ich rodzicach, któr  ni  

wynikają b zpośr dnio z prz pisów prawa, wymaga pis mn j zgody rodziców, 

3) prz twarzani  danych b z zgody osoby zaint r sowan j j st dopuszczaln  j dyni  

w przypadku, gdy j st to ni zbędn  dla ochrony żywotnych int r sów osoby, 

któr j dan  dotyczą, a sp łni ni  warunku uzyskania j j zgody ni  było możliw . 

Wówczas można prz twarzać dan , j dnak wyłączni  do chwili, w któr j uzyskani  

zgody będzi  możliw . 

§ 69. 

1. Opi kę nad uczniami prz bywającymi w Z spol  Szkół Łączności w Gliwicach 

sprawują: 

1) nauczyci l prowadzący zajęcia dydaktyczn , 

2) nauczyci l - bibliot karz  podczas prz bywania uczniów w czyt lni szkoły, 

3) nauczyci l dyżurujący - podczas prz rw między zajęciami, 

4) p dagog szkolny. 

2. Opi kę nad uczniami w czasi  zajęć pozal kcyjnych i nadobowiązkowych oraz impr z 

i prac społ cznych sprawują osoby prowadząc  zajęcia lub osoby, którym przydzi lono 

funkcję opi kunów stałych lub doraźnych. 

3. Zadania nauczyci li w zakr si  zap wni nia b zpi cz ństwa uczniom 
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1) Nauczyci l j st odpowi dzialny za życi , zdrowi  i b zpi cz ństwo uczniów, nad 

którymi sprawuj  opi kę podczas zajęć  dukacyjnych organizowanych prz z 

szkołę. 

2) Nauczyci l w trakci prowadzonych zajęć w klasi : 

a) ma obowiąz k w jść do sali pi rwszy, by sprawdzić, czy warunki do 

prowadz nia l kcji ni  zagrażają b zpi cz ństwu uczniów i nauczyci la. J ż li 

sala l kcyjna ni  odpowiada warunkom b zpi cz ństwa, nauczyci l ma 

obowiąz k zgłosić to do Dyr ktora Z społu c l m usunięcia ust r k. Do czasu 

naprawi nia ust r k nauczyci l ma prawo odmówić prowadz nia zajęć 

w danym mi jscu, 

b) podczas zajęć nauczyci l ni  moż pozostawić uczniów b z żadn j opi ki, 

c) w razi  stwi rdz nia ni dyspozycji ucznia, j śli stan j go zdrowia pozwala, 

nal ży ski rować go w towarzystwi  drugi j osoby do pi lęgniarki szkoln j. 

J śli zaistni j  taka potrz ba, udzi lić mu pi rwsz j pomocy. O zaistniał j 

sytuacji nal ży powiadomić rodziców ucznia ni p łnol tni go. J śli j st to 

nagły wypad k, powiadomić Dyr ktora Z społu, 

d) nauczyci l powini n kontrolować właściwą postawę uczniów w czasi  zajęć;, 

 ) korygować zauważon  błędy i dbać o czystość, ład i porząd k podczas trwania 

l kcji i po j j zakończ niu, 

f) prz d rozpoczęci m l kcji nauczyci l zobowiązany j st do wywi trz nia sali 

l kcyjn j. 

4. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razi zauważ nia ognia, 

2) sygnałami alarmowymi na wypad k zagroż nia, 

3) z planami  wakuacji, oznakowani m dróg  wakuacyjnych oraz plan m i z r jon m 

rozśrodkowania, 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z t go obowiązkami w czasi  zagroż nia. 
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5.  Nauczyci l  j st  zobowiązany  skrupulatni   prz strz gać  i  stosować  prz pisy  

i  zarządz nia  odnośni   BHP   i  p/poż.  ,  a  takż   odbywać  wymagan   szkol nia  z  t go  

zakr su.  

6. Nauczyci l  zobowiązani są do p łni nia dyżurów nauczyci lskich w dług 

opracowan go harmonogramu prz d rozpoczęci m zajęć l kcyjnych, w prz rwach 

pomiędzy l kcjami i po ich zakończ niu. 

7. Nauczyci l odpowiada za b zpi cz ństwo uczniów w trakci p łnion go dyżuru. 

8. Nauczyci l ponosi odpowi dzialność mat rialną za szkody powstał  w czasi  i mi jscu 

j go dyżuru w szkol , j śli dopuścił się zani dbania obowiązków służbowych (np. 

ni ob cność na dyżurz ). 

9. W przypadku ni ob cności nauczyci la dyżurując go obowiązki p łni nauczyci l 

prz widziany w harmonogrami  dyżurów zastępczych lub inny, wyznaczony prz z 

Dyr ktora Z społu. 

10. Nauczyci l ni  moż  z jść z dyżuru b z ustal nia zastępstwa i poinformowania o tym 

wic dyr ktora lub Dyr ktora Z społu. 

11. Podczas prz rw pomiędzy l kcjami, prz d nimi i po nich nauczyci l j st zobowiązany 

zapobi gać: 

1) ni b zpi cznym zabawom i zachowaniom uczniów, prz jawom braku kultury, 

2) pal niu papi rosów, używaniu i rozprowadzaniu narkotyków, piciu alkoholu, 

3) zani czyszczaniu korytarzy szkolnych i pomi szcz ń sanitarnych, 

4) niszcz niu mi nia. 

12. Nauczyci l zobowiązany j st zap wnić właściwy nadzór i b zpi cz ństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rz cz szkoły i środowiska. Prac  mogą być wykonywan  

po zaopatrz niu uczniów w odpowi dni do ich wykonywania sprzęt, urządz nia 

i środki ochrony indywidualn j. 

13. Nauczyci l ma obowiąz k syst matyczni  kontrolować mi jsc , gdzi  prowadzi 

zajęcia. Dostrz żon  zagroż nia (pęknięt  i rozbit  szyby, odsłonięt  prz wody 
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 l ktryczn , ostr  prz dmioty, sprzęty i narzędzia itp.) musi, j śli to możliw , albo 

sam usunąć, albo ni zwłoczni zgłosić ki rownictwu Z społu. 

14. Nauczyci l j st zobowiązany do prz strz gania zakazu otwi rania oki n na 

korytarzach oraz do zamykania sal l kcyjnych podczas prz rw, gdy j st 

w pomi szcz niu ni ob cny, a nauczyci l wychowania fizyczn go szatni koło sali 

gimnastyczn j na czas l kcji. 

15. Nauczyci l  są zobowiązani do prz strz gania ustalonych godzin rozpoczynania 

i kończ nia zajęć  dukacyjnych oraz r sp ktowania prawa uczniów do p łnych prz rw 

międzyl kcyjnych. 

16. Do obowiązków nauczyci la nal ży kontrola ob cności uczniów na każd j l kcji 

(odnotowywani  fr kw ncji w dzi nniku  l ktronicznym) oraz r agowani  na nagłą 

abs ncję ucznia ucz stnicząc go uprz dnio w zajęciach lub ni ob cność 

ni potwi rdzoną prz z rodziców. Fr kw ncję ucznia, który ucz stniczy w wyci czc , 

w tym w zawodach i konkursach, uzup łnia nauczyci l prowadzący wyci czkę. 

17. Nauczyci l j st zobowiązany do ni zwłoczn go prz rwania i wyprowadz nia 

z zagrożonych mi jsc osoby powi rzon  opi c , j ż li stan zagroż nia powstani  lub 

ujawni się w czasi zajęć. 

18. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyczn j, ch miczn j, t chniczn j, 

informatyczn j,  l ktryczn j i  l ktroniczn j) prowadzący zajęcia musi zadbać 

szcz gólni  o: 

1) wyłącz ni główn go zaworu gazu, 

2) wyłącz ni napięcia prądu  l ktryczn go z  stanowisk uczniowskich, 

3) zab zpi cz ni  maszyn i urządz ń, 

4) kontrolowani , czy gaśnica znajduj  się w  właściwym mi jscu, widocznym 

i dostępnym, 

5) uni możliwi ni dostępu uczniów do substancji trujących. 
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19.  Opi kun  pracowni  opracowuj   r gulamin  pracowni,  bibliot ki,  sali  gimnastyczn j,  

a  w  nim  zasady  b zpi cz ństwa  i  każdorazowo  na  początku  roku  szkoln go  zapoznaj   

z nimi  uczniów.  

20. Prz d rozpoczęci m zajęć w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyci l ma 

obowiąz k sprawdzić stan obi ktu, w tym nawi rzchni i sprzętu sportow go, 

dostosować ćwicz nia do istni jących warunków i zadbać o dobrą organizację zajęć 

oraz zdyscyplinowani uczniów. 

21. Nauczyci l  wychowania fizyczn go muszą dostosować wymagania i formę zajęć do 

możliwości fizycznych uczniów. Podczas ćwicz ń na przyrządzi  uczniowi  muszą być 

as kurowani. Ni  wolno wydawać uczniom: kuli, oszcz pu, dysku, ciężarów, skoczni 

wzwyż oraz inn go mogąc go stanowić zagroż ni  b zpi cz ństwa młodzi ży sprzętu 

b z ob cności nauczyci la. 

22. W Z spol  funkcjonuj  gabin t profilaktyki i pomocy prz dl karski j , w którym 

udzi la się doraźn j pomocy m dyczn j, a takż  prowadzi prac  związan  z kontrolą 

rozwoju fizyczn go uczniów i inn , o charakt rz  higi niczno-sanitarnym. Zakr s 

czynności oraz czas pracy higi nistki szkoln j okr ślają odrębn  prz pisy właściwych 

władz r sortowych. 

23. Gabin t profilaktyki i pomocy prz dl karski j wyposażony j st w odpowi dni sprzęt 

i środki, a czas j go pracy dostosowany j st do czasu pracy szkoły. 

24. R alizację zadań z zakr su opi ki psychologiczno-p dagogiczn j wspi ra p dagog 

szkolny. 

25. Na stanowiskach komput rowych dostępnych dla uczniów instaluj  się 

oprogramowani  zab zpi czając  prz d dostęp m do tr ści, któr  mogą stanowić 

zagroż ni  dla prawidłow go rozwoju psychiczn go uczniów. Obowiąz k aktualizacji 

oprogramowania spoczywa na opi kuni  stanowiska komput row go. 

26. Budyn k szkoły i t r n przyszkolny objęt  są monitoringi m wizyjnym w c lu 

zap wni nia b zpi cznych warunków nauki, wychowania i opi ki 
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§ 70. 

1. Tryb usprawi dliwiania i zgłaszania ni ob cności uczniów na zajęciach  dukacyjnych: 

1) ucz stnictwo uczniów szkoły w zajęciach ma charakt r obowiązkowy i stanowi 

j d n z podstawowych  l m ntów proc su kształc nia, klasyfikacji 

i prz prowadzania  gzaminów, 

2) ni ob cność ucznia na zajęciach organizowanych prz z szkołę wymaga 

usprawi dliwi nia na zasadach okr ślonych indywidualni  prz z wychowawcę 

klasy (np. zaświadcz ni l karski ), 

3) rodzic  /opi kunowi  prawni mogą zwrócić się do wychowawcy klasy 

o usprawi dliwi ni ni ob cności ucznia na zajęciach, 

4) d cyzję o usprawi dliwi niu lub ni usprawi dliwi niu ni ob cności ucznia 

pod jmuj  wychowawca klasy po zapoznaniu się z prośbą osoby uprawnion j tj. 

rodziców /opi kunów prawnych, 

5) prośba o usprawi dliwi ni  ni  ob cności moż  mi ć formę tradycyjną pis mną 

lub  l ktroniczną za pośr dnictw m dzi nnika  l ktroniczn go, 

6) w szcz gólni  uzasadnionych przypadkach wychowawca moż  usprawi dliwić 

ni ob cność ucznia na zajęciach  dukacyjnych w trybi  szcz gólnym. 

2.  Tryb  zwalniania uczniów w bi żącym dniu  nauki:  

1)  Rodzic /opi kunowi   prawni  ucznia  oraz  nauczyci l   lub  higi nistka  szkolna  

w uzasadnionych  przypadkach  mogą  zwrócić  się  z  prośbą  o  zwolni ni   z  j dnych  

lub kilku  zajęć  dukacyjnych  w ciągu  j dn go  dnia nauki.  

3.  Tryb  zwalniania  uczniów  c l m  przygotowania  się  do  udziału  w  olimpiadach  

i konkursach  ogólnopolskich:  

1)  uczniowi   w  porozumi niu  z   swymi  rodzicami/opi kunami  prawnymi  mogą  

w uzasadnionych  przypadkach  zwrócić  się  z  pis mną  prośbą  do  Dyr ktora  Z społu  

o zwolni ni   z ucz stnictwa  w zajęciach   dukacyjnych  c l m  przygotowania  się do  
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udziału w olimpiadach na szcz blu okręgowym (do 1 tyg.) lub c ntralnym (do 2 

tyg.), 

2) zwolni ni  następuj  po uzyskaniu pis mn j zgody z społu nauczyci li uczących 

w klasi  (podpisy z społu ucząc go pod prośbą o zwolni ni ), zgody 

rodziców/opi kunów prawnych lub p łnol tni go ucznia i akc ptacji zwolni nia 

prz z Dyr ktora Z społu. 

4.  Ucz ń  r pr z ntujący  szkołę  w  olimpiadzi   prz dmiotow j  lub  ogólnopolskim  

konkursi   ma  prawo  po  ich  zakończ niu  do  7-dniow go  okr su  ochronn go  

(ni pytania)  w  c lu  uzup łni nia  zal głości   dukacyjnych.  J śli  w tym  czasi   ma  odbyć  

się  sprawdzian  pis mny/badani   komp t ncji  ucz ń  zobowiązany  j st  do  zalicz nia  go  

w  późni jszym  - wyznaczonym  prz z  nauczyci la  prz dmiotu  –  t rmini ,  al   ni   

późni j niż 14 dni od daty pi rwsz go  sprawdzianu.  

5.  Ucz ń p łnol tni  moż   sam  usprawi dliwiać  się   lub  zwalniać z zajęć;  

1)  rodzic / prawni opi kunowi   wyrażają w tym przypadku   zgodę na  piśmi ,  

2)  ni ob cności  usprawi dliwion   prz z  p łnol tni go  ucznia  powyż j  7  dni  

wymagają potwi rdz nia prz z  rodzica/prawn go opi kuna.  

Rozdzia 8 

Postanowienia przejściowe – dotyczy oddzia ów 4-letniego technikum 

§ 71. 

1. Zapisy nini jsz go statutu stosuj  się dla oddziałów 4 – l tni go t chnikum za 

wyjątki m: 

1) § 22 ust.3 pkt. 1 (10 godzin doradztwa zawodow go w cyklu kształc nia) 

2) § 51 ust.11( gzamin zawodowy i obowiąz k przystąpi nia do ni go) 

2. Kształc ni  w oddziałach 4-l tni go t chnikum j st prowadzon w zawodach: 

1) T chnik  l ktryk – 311303 

2) T chnik  l ktronik – 311408 

3) T chnik informatyk- 351203 
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4) T chnik logistyk- 333107 

5) T chnik sp dytor- 333108 

6) tj. zgodni  z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodow go, okr śloną 

w prz pisach wydanych na podstawi  art. 46 ust. 1 ustawy zmi nian j w art. 1, 

w brzmi niu dotychczasowym oraz podstawę programową kształc nia 

w zawodzi , okr śloną w prz pisach wydanych na podstawi  art. 47 ust. 1 pkt 2 

ustawy zmi nian j w art. 1, w brzmi niu dotychczasowym. 

3. Praca dydaktyczna na zajęciach kształc nia zawodow go w oddziałach 4-l tni go 

t chnikum, za wyjątki m klas pi rwszych rozpoczynających naukę z dni m 1 wrz śnia 

2019 roku, prowadzona j st w oparciu o podstawę programową kształc nia 

w zawodach, okr ślona w prz pisach wydanych na podstawi  art. 47 ust. 1 pkt 2 

ustawy zmi nian j w art. 1 , w brzmi niu dotychczasowym. 

4. Nauka w oddziałach 4-l tni go t chnikum trwa 4 lata. 

5. Szkolny z staw programów nauczania i szkolny z staw podręczników obowiązuj  

prz z czt ry lata szkoln w t chnikum. 

§ 72. 

Z dni m 1 wrz śnia 2020 roku wygasza się klasy pi rwsz , a kol jnych latach odpowi dnio 

drugi i trz ci oddziałów 4-l tni go t chnikum. 

§ 73. 

Ucz ń oddziałów 4-l tni go t chnikum przystępuj  odpowi dnio do  gzaminów 

zawodowych potwi rdzających kwalifikacj  w zawodzi , a ucz ń klasy pi rwsz j od 

r. szk. 2019/20 przystępuj do nich obowiązkowo. 

§ 7 . 

1. Ucz ń otrzymuj  promocję do klasy programowo wyższ j, j ż li z  wszystkich 

obowiązkowych zajęć  dukacyjnych okr ślonych w szkolnym plani  nauczania uzyskał 

klasyfikacyjn  roczn  oc ny wyższ  od stopnia ni dostat czn go, z zastrz ż ni m 

ust. 3. 
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2.  Ucz ń,  który  ni   sp łnił  warunków  okr ślonych  w  ust.  1,  ni   otrzymuj   promocji  do  

klasy programowo  wyższ j i powtarza  klasę.   

3.  Rada  P dagogiczna,  uwzględniając  możliwości   dukacyjn   ucznia  moż   j d n  raz  

w ciągu  dan go   tapu   dukacyjn go  promować  ucznia  do  klasy programowo  wyższ j,  

który  ni   zdał   gzaminu  poprawkow go  z  j dnych  obowiązkowych  zajęć  

 dukacyjnych,  pod  warunki m,  ż   t   obowiązkow   zajęcia   dukacyjn   są,  zgodni   z   

szkolnym  plan m nauczania  r alizowan   w klasi  programowo wyższ j.   

Rozdzia 9 

Postanowienia końcowe 

§ 75. 

1. C r moniał szkolny: 

1) Szkoła posiada symbol w postaci logo pr z ntując go uproszczony obraz 

radiostacji gliwicki j oraz koło zębat . Logo umi szczan  j st na pismach 

urzędowych, stronach tytułowych najważni jszych dokum ntów szkolnych, 

dyplomach, zaprosz niach itp. 

2) Do uroczystości szkolnych tworzących c r moniał zalicza się: święta państwow , 

Dzi ń Flagi (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja), Dzi ń Edukacji 

Narodow j (14 paździ rnika), Narodow  Święto Ni podl głości (11 listopada). 

3) Rozwojowi obyczajowości szkoln j i kształtowaniu właściwych postaw  tycznych 

i patriotycznych służą takż następując działania: 

a) uroczyst  rozpoczęci i zakończ ni roku szkoln go, 

b) ap l , wystawy, konkursy, pogadanki, pr l kcj  i audycj  prz z radiowęz ł 

organizowan z okazji świąt narodowych oraz rocznic historycznych, 

c) klasow  spotkania świąt czn , 

d) ślubowani  klas pi rwszych podczas Dnia Łącznościowca, 

 ) uroczyst poż gnani  absolw ntów t chnikum. 

4) Podczas uroczystości szkolnych  ksponowan  są najważni jsz  symbol  

narodow , czyli godło i flaga państwowa Rz czpospolit j Polski j, do których 

nal ży odnosić się z szcz gólnym szacunki m. 
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5) Podczas ważnych uroczystości społ czność szkolna śpi wa hymn narodowy. 

Podczas wykonywania hymnu obowiązuj  postawa zasadnicza, zachowani  

powagi i spokoju oraz zdjęci  nakrycia głowy w przypadku mężczyzn. 

6) Do obowiązków ucznia nal ży podkr ślani  uroczystym stroj m świąt 

państwowych i szkolnych. 

7) Ucz ń ma prawo i obowiąz k poznania historii szkoły. 

8) Ucz ń ma prawo r pr z ntować szkołę na z wnątrz, w czasi  obchodów rocznic, 

świat państwowych, oświatowych. 

2. W trakci uroczystości wymi nionych w ust. 1 uczniów obowiązuj  strój galowy. 

3. Szkoły wchodząc  w skład Z społu używają pi częci urzędowych zgodni  z odrębnymi 

prz pisami. 

4. Tablic  i pi częci  szkół wchodzących w skład Z społu zwi rają nazwę Z społu i nazwę 

szkoły. 

5. Szkoła prowadzi i prz chowuj dokum ntację zgodni z odrębnymi prz pisami. 

6. Zasady prowadz nia prz z szkołę gospodarki finansow j i mat riałow j okr ślają 

odrębn  prz pisy. 

7. Sposób przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkoły okr śla r gulamin r krutacji. 

8. Szkoła wystawia l gitymacj  szkoln  i świad ctwa szkoln dla wszystkich uczniów. 

9. Statut szkoły dotyczy dyr kcji, pracowników p dagogicznych rodziców, uczniów 

i słuchaczy. 

10. Statut szkoły znajduj  się u Dyr ktora i j st dostępny na stroni  int rn tow j Z społu 

Szkół Łączności w Gliwicach 

11. Zarówno Statut, jak i wsz lki  zmiany zatwi rdza Rada P dagogiczna. 

12. Dyr ktor szkoły sporządza t kst j dnolity Statutu w ciągu 7 dni od dnia uchwały Rady 

P dagogiczn j 

Statut zatwi rdzono dnia 04 wrz śnia 2020 uchwałą Rady P dagogiczn j nr 11/20/21 

Statut Z społu Szkół Łączności w Gliwicach Strona 81 z 81 


	Zakładki struktury
	§ 1. 
	§ 1. 
	§ 1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Nazwaplacówki:ZespółSzkółŁączności wGliwicach. 1) W składZespołu wchodzą następujące szkoły: 2) Technikumnr3wGliwicachprzy ul.Warszawskiej35, 

	3) SzkołaPolicealnanr 3wGliwicachprzy ulicyWarszawskiej35 

	2. 
	2. 
	Organem prowadzącymdla Zespołu SzkółŁącznościjestMiasto Gliwice zsiedzibąprzy ul. Zwycięstwa21. 

	3. 
	3. 
	Nadzórpedagogiczny sprawuje ŚląskiKurator Oświaty wKatowicach. 

	4. 
	4. 
	Ustalona nazwa Zespół Szkół Łączności w Gliwicach używana jest w pełnym brzmieniu.Dopuszcza sięużywania skrótu ZSŁ. 

	5. 
	5. 
	Szkołajestjednostkąbudżetową. 

	6. 
	6. 
	Ilekroć wStatuciejest mowa o: 


	1) Szkole – należy przez to rozumieć Technikum nr 3 i Szkołę Policealną nr 3 wGliwicach. 
	2) Nauczycielu -należyprzez rozumiećkażdegopracownika pedagogicznegoszkoły. 
	3) Dyrektorze -należy przez to rozumieć dyrektora Technikum nr 3 i Szkoły Policealnej nr 3ajednocześnie Zespołu SzkółŁączności wGliwicach. 
	4) Rodzicach -należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby sprawującepieczęzastępcząnaddzieckiem. 

	§ 2. 
	§ 2. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie -Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzebdanegośrodowiska. 

	2. 
	2. 
	Celem nauczania iwychowania jest wszczególności: 


	1) dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie dodojrzałegożycia ipełnieniaokreślonejrolizawodowej wspołeczeństwie, 
	2) kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 
	3) upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowaniepostaw sprzyjającychjegowdrażaniu, 
	4) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur, 
	5) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej iświatowej, 
	6) przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnychi obywatelskich woparciu 
	ozasady solidarności,demokracji, tolerancji, sprawiedliwościi wolności, 
	7) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia iintegrowanie wiedzyprzedmiotowej zróżnychdyscyplin, 
	8) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 
	uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej, 
	9) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata izachęcaniedopraktycznegozastosowaniazdobytych wiadomości. 
	§ 3. 
	1. Zadania szkoły: 1) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 2) realizacjęzadań zzakresu profilaktykiproblemówdziecii młodzieży, 3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów isłuchaczy, 4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, 5) wyposażenie uczniów i słuchaczy w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która umożliwiazdanie egzaminu maturalnegoizawodowego, 6) kształtowanie u uczniów i słuchaczy postaw prospołecznych pop
	informacyjno-komunikacyjnymi. 
	2. Realizacja celów izadań szkoły następujepoprzez: 
	1) organizowanie (w miaręposiadanychśrodków) zajęćpozalekcyjnych, kół 
	zainteresowań,zajęć rekreacyjno-sportowych, 
	2) umożliwianieuczniomisłuchaczomudziału wkonkursachi olimpiadach 
	przedmiotowych oraz zawodach sportowych, 
	3) organizowanie wycieczekkrajoznawczychi wizyt studyjnych, 
	4) udział wspektaklachteatralnychifilmowych,zwiedzaniewystaw artystycznych, 
	5) organizowanie akademii,wystaw, imprez zokazjiświąt narodowych, 
	6) udział młodzieżywuroczystościachiimprezachśrodowiskowych, 
	7) realizacjęprojektówedukacyjnychfinansowanych ześrodków UE, 
	8) umożliwienieudziału uczniów wszkolnym kolewolontariatu, 
	9) realizacjęprojektów iinnowacjipedagogicznych. 
	§ 4. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczeń ma prawo do uzyskania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jej zorganizowanie jest obowiązkiem dyrektora szkoły, udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliścipracujący wszkole. 

	2. 
	2. 
	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu izaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających wszczególności: 1) z niepełnosprawności, 2) z niedostosowania społecznego, 3) z zagrożenianiedostosowaniem społecznym, 4) z zaburzeń zachowanialub emocji, 5) ze szczególnych uzdolnień, 6) ze specyficznychtrudności wuczeniu się, 7) z deficytów kompetencjii zaburzeńkomunikacjijęzykowe


	11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
	sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktamiśrodowiskowymi, 
	12)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
	3. Pomocpsychologiczno-pedagogicznajest organizowana iudzielanawe współpracy z: 1) rodzicami/prawnymi opiekunamiucznia, 2) poradniamipsychologiczno-pedagogicznymi, wtym poradniami specjalistycznymi, 3) placówkamidoskonalenia nauczycieli, 4) innymi szkołamiiplacówkami, 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 
	rodziny,dzieciimłodzieży. 
	4. Pomocpsychologiczno-pedagogicznajest udzielana zinicjatywy: 1) ucznia (w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą jego rodziców/ prawnych opiekunów -jedynie w przypadku podejrzewania o przemoc wobec ucznia należy podjąćdziałania zgodnie z procedurąpostępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty ), 
	2) rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 3) nauczyciela,wychowawcy lub specjalisty,prowadzącego zajęciazuczniem, 4) poradnipsychologiczno-pedagogicznej,wtymporadnispecjalistycznej, 5) dyrektora szkoły, 6) pielęgniarkiśrodowiska nauczania iwychowanialubhigienistki szkolnej, 7) pracownika socjalnego, 8) asystentarodziny, 9) kuratorasądowego, 
	5. Wszkolepomocpsychologiczno-pedagogicznajest udzielanauczniomwformie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi sięprzy wykorzystaniu aktywnych metodpracy. Liczba uczestników zajęćniemożeprzekraczać8, 
	2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które organizuje się dla uczniów mających trudności wnauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
	wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
	edukacyjnego. Liczbauczestników niemoże przekraczać8, 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć 
	o charakterze terapeutycznym, które organizuje się dla uczniów z zaburzeniami iodchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczbauczestników zajęćnie możeprzekraczać 5, 
	4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
	kształceniaikariery zawodowej, 5) zindywidualizowanejścieżkikształcenia, 6) warsztatów, 7) poradikonsultacji. 
	6. 
	6. 
	6. 
	Pomocpsychologiczno-pedagogicznarodzicom możebyć udzielanawformie: 1) porad, 2) konsultacji, 3) warsztatów, 4) szkoleń. 

	7. 
	7. 
	Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w szkole prowadzą na bieżąco obserwację pedagogiczną, mającą nacelu rozpoznanieuuczniów: 1) trudności wuczeniu się, 2) szczególnych uzdolnień, 3) poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

	8. 
	8. 
	Wychowawca klasy, jeżeli stwierdzi potrzebę udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informuje innych nauczycieli lub specjalistów 


	o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącejpracyzuczniem. 
	9. 
	9. 
	9. 
	W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub specjalistę, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezwłocznie udziela on uczniowi tej pomocy i jednocześnie informuje o tym wychowawcę klasy. Wychowawca informuje dyrektora szkoły oobjęciu uczniapomocąpsychologiczno-pedagogiczną. 

	10. 
	10. 
	O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkoła informuje rodzicówucznia/prawnych opiekunów lubpełnoletniegoucznia. 

	11. 
	11. 
	11. 
	Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

	dla ucznia, proponuje formy udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wskazuje wymiar godzin, w którym poszczególne formy mogą być realizowane. Odbywa się to w konsultacji z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz -w zależności od potrzeb -z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w punkcie 4. Wszelkie działania w tym zakresie należy dokumentować. 

	12. 
	12. 
	Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy określa formy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalając wymiar godzin dla danego ucznia, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacjętychform. 

	13. 
	13. 
	O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 
	-


	14. 
	14. 
	W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy/ dyrektor placówki planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioskidotyczące dalszejpracy z uczniem, zawarte w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej iopiekuńczej szkoły. 

	15. 
	15. 
	Dyrektor szkoły w indywidualnych przypadkach może wyznaczyć innąosobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznejuczniom. 
	-


	16. 
	16. 
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	Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (z zachowaniem bezpieczeństwa dokumentacji). Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły IPETpozostaje wdokumentacjiszkoły wustalonym przez dyrektora miejscu. 
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	2. 
	2. 
	Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych wszkole polegana: 1) realizacjizaleceń zawartych worzeczeniu opotrzebie kształceniaspecjalnego, 2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego 


	iśrodkówdydaktycznych, 3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, 
	4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć oraz innychformpomocy, 
	5) integracjize środowiskiem rówieśniczym. 
	§ 6. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowanianazmieniającym się rynku pracy. 

	2. 
	2. 
	Technikum kształci w zawodach: technik elektronik-311408, technik elektryk311303,technikinformatyk-351203,techniklogistyk-333107. 
	-


	3. 
	3. 
	Szkoła zapewnia organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodniezobowiązującymiprzepisami. 

	4. 
	4. 
	Nauka zawodu odbywa się wformieteoretycznejipraktycznej. 

	5. 
	5. 
	Na pracowniach szkolnych realizowane są zadania z zakresu przygotowania praktycznegomłodzieżyzgodniezprogramemnauczania każdegozawodu. 

	6. 
	6. 
	W szkole funkcjonują pracownie informatyczne, logistyczne , spedycyjne, elektryczne, elektroniczne. 


	§ 7. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wymiar godzin przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego dla poszczególnych klas jest określany według ramowego planu nauczania zgodnie zobowiązującymiprzepisamiprawa. 

	2. 
	2. 
	Wzakresierealizacji zadań szkoła wszczególności: 1) realizuje kształcenie zawodowe w oparciu o podstawę programową kształcenia wzawodzie, 2) organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej na podstawie umowypomiędzyDyrektorem Szkołyainnymipracodawcami 


	3) doskonali metody pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia zawodowego. 
	§ 8. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Praktyki zawodowe dla uczniów szkoły są organizowane zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu dopuszczonego do użytku w szkole w następujących zawodach: 1) Technik elektryk wpięcioletnim cyklu kształcenia-8tygodni,280godzin 2) Technik elektronik wpięcioletnimcyklu kształcenia-8tygodni,280godzin 3) Technikinformatyk wpięcioletnim cyklu kształcenia-8tygodni,280godzin 4) Techniklogistyk wpięcioletnim cyklu kształcenia-8tygodni,280godzin 

	2. 
	2. 
	Uczeń po zakończeniu praktyki zawodowej ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć dzienniczek praktyk z wystawioną oceną przez pracodawcę za odbytą praktykę zawodową. 

	3. 
	3. 
	Praktykanci odbywająpraktykę zgodniezprogramem dlawłaściwego zawodu. 



	§ 9. 
	§ 9. 
	1. 
	1. 
	1. 
	OrganyZespołu iich zadania: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) SamorządUczniów iSłuchaczy, 4) Rada Rodziców reprezentująca rodziców szkółmłodzieżowych. 

	2. 
	2. 
	Każdy z wymienionych organów w § 5 ust. 1 działa zgodnie z ustawą -Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczneze statutem szkoły. 


	§ 10. 
	1. Dyrektor Zespołu: 
	1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Zespołu i reprezentuje Zespółnazewnątrz, 
	2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych wZespole zgodnie zobowiązującymiprzepisami, 
	3) dysponuje środkami określonymi wplaniefinansowym zespołu, 
	4) organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz administracyjno-gospodarcząZespołu, 
	5) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Zespołu zzakresu prawa pracy, 
	6) zapewnia warunkidorealizacji statutowych celów izadańZespołu,dbaowłaściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjającepodnoszeniu jakościpracy, 
	7) odpowiadazapoziom, wyniki nauczania iwychowania, 
	8) przewodniczyRadzie PedagogicznejZespołu, przygotowuje iprowadziposiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku poszczególnych zebrań zgodnie z brzmieniem zapisów zamieszczonychwRegulaminie RadyPedagogicznej, 
	9) decyduje o przyznawaniu nagród, dodatku motywacyjnego oraz wymiarze kary porządkowejnauczycielom iinnym pracownikomZespołu, 
	10)uwzględniając uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu dokonuje wyróżnień oraz wymierza karyporządkowe wstosunku douczniów isłuchaczy, 
	11)wydaje decyzje administracyjne w sprawie skreślenia z listy uczniów isłuchaczy, 
	12)odpowiada wobec organu prowadzącego za majątek Zespołu, jego prawidłowe utrzymanieizabezpieczenie, 
	13)prowadzi dokumentację działalności Zespołu oraz wykonuje inne czynności wynikające zobowiązującychprzepisów, 
	14)dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, 
	15)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej wZespole, 
	16)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
	specjalnegoucznia, 
	17)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli wsprawie organizacjipraktyk studenckich, 
	18)w celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, 
	19)decyduje w sprawach doboru kadry pedagogicznej poprzez zwalnianie izatrudnianie nauczycielioraz innychpracowników Zespołu, 
	20)kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełniania obowiązku nauki tj. opuszczenia przez ucznia niepełnoletniego co najmniej 50 % zajęć w miesiącu zawiadamia o tym fakcie przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza,prezydenta miasta),natereniektórej mieszka uczeń, 
	21)wykonuje inne zadaniawynikające zprzepisów prawa. 
	2. Dyrektorpowierzaopiekę nad uczniamiprzebywającymi wZespole: 1) na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynnościlub nauczycielowi zastępującemu, 2) na przerwach nauczycielom pełniącym dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
	3) nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły(wycieczki szkolne). 
	§ 11. 
	1. Rada PedagogicznaZespołu wramachkompetencji stanowiących: 1) uchwala regulamin pracyRadyPedagogicznej, 2) planuje ianalizujepracędydaktyczną,wychowawcząi opiekuńcząZespołu, 3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 
	isłuchaczy, 4) zatwierdzaplan pracyZespołu, 5) podejmujeuchwały wsprawie innowacjipedagogicznych wZespole, 6) ustalaorganizacjędoskonaleniazawodowego nauczycieli, 
	7) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy po 
	zasięgnięciu opiniiSamorządu Uczniów iSłuchaczy, 8) dokonujezmian wStatucie Zespołu, 9) wykonuje inne czynnościwynikające zobowiązującychprzepisów prawa, 10)ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
	sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 
	pedagogiczny, wcelu doskonalenia pracy szkoły, 11)opiniujeProgram Wychowawczo-Profilaktyczny, 12)ustala,wdrodzeuchwały, pozasięgnięciu opiniiRady Rodziców, szkolnyzestaw 
	programównauczania iszkolnyzestaw podręczników, 13)uchwala StatutSzkołyiinneregulaminy. 
	2. Rada Pedagogicznawramachkompetencji opiniuje: 1) plan pracy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotnedla Zespołu, 2) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
	ipozalekcyjnych, 3) projektplanu finansowego ZSŁ, 4) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
	wyróżnień, 
	5) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,wychowawczychi opiekuńczych, 
	6) dodatkowedniwolneod zajęćdydaktyczno-wychowawczych wZSŁ, 7) wniosek ozezwolenienaindywidualnyprogramlubtok nauki, 8) wniosek owydanieuczniowi opiniiporadnipsychologiczno-pedagogicznej, 9) wniosek o egzamin klasyfikacyjny ucznia (na prośbę ucznia lub rodziców) 
	nieklasyfikowanegozprzyczyn nieusprawiedliwionych, 10)propozycje Dyrektora Zespołu w sprawie przedmiotów realizowanych wzakresie 
	rozszerzonymdlaposzczególnych oddziałów, 11)plan pracySamorządu Uczniowskiego, 12)przedłużeniepowierzenia funkcjiDyrektora,powierzeniafunkcji wicedyrektora i 
	innychfunkcjikierowniczych wszkole, 
	13)podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne 
	organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza iopiekuńcza szkoły. 
	3. PonadtoRadaPedagogiczna: 1) przygotowujeprojektStatutu ZSŁ albo jego zmian, 2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora ZSŁ lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku RadęPedagogiczną wciągu 14dniod otrzymania wniosku, 3) rozpatruje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznió
	9) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 
	4. 
	4. 
	4. 
	Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, wobecności conajmniejpołowyjej członków. 

	5. 
	5. 
	ObradyRadyPedagogicznej sątajne. 

	6. 
	6. 
	Osobybiorące udział wzebraniu RadyPedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach RadyPedagogicznej, które mogą naruszaćdobro osobisteuczniów lubichrodziców, atakże nauczycieliiinnychpracowników Zespołu. 

	7. 
	7. 
	ZebraniaRady sąprotokołowane. 


	§ 12. 
	1. W Zespole Szkół Łączności w Gliwicach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 1) Samorządtworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 
	przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 
	samorządu sąjedynymi reprezentantamiogółu uczniów. 3) Regulamin samorządu nie możebyć sprzecznyzestatutem szkołylubplacówki. 4) Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 
	Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, wszczególnościdotyczących realizacjipodstawowychpraw uczniów, takichjak: a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 
	istawianymi wymaganiami, b) prawo dojawnejiumotywowanej ocenypostępów wnauce izachowaniu, c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
	proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
	własnych zainteresowań, d) prawo redagowaniaiwydawania gazety szkolnej, e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
	rozrywkowej zgodnie z własnymipotrzebamii możliwościami organizacyjnymi, wporozumieniu zDyrektorem, f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
	§ 13. 
	1. Rada Rodziców: 
	1) przedstawia innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wnioski i opinie w sprawach dotyczących działania ifunkcjonowania szkółmłodzieżowych wchodzących wskładZespołu, 
	2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu uchwala program wychowawczoprofilaktycznydla młodzieży, 
	-

	3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 
	wychowania Zespołu, o którym mowa w art.34 ust.2 Ustawy o systemie oświaty wzakresie dotyczącym szkół młodzieżowych, 
	4) opiniujeprojektplanu finansowego składanegoprzez dyrektora szkoły. 
	§ 14. 
	1. 
	1. 
	1. 
	WZespole można powołać zastępców Dyrektora wzależności odilości oddziałów oraz zmianowości zajęć. 

	2. 
	2. 
	WZespolepełniswojąfunkcjęjeden zastępcaDyrektora. 

	3. 
	3. 
	W Zespole w zależności od potrzeb można powołać kierownika szkolenia praktycznego lub kierownika pracowni, który odpowiada za prawidłową organizację zajęć w pracowniach i w czasie praktyk miesięcznych oraz za utrzymanie sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz modeli na poziomie pozwalającym na przeprowadzenie ćwiczeń zgodniezrozkładem materiału. 

	4. 
	4. 
	Wszkolefunkcjonujejeden kierownikpracowni. 


	§ 15. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Organem doradczym i pomocniczym Dyrektora Zespołu jest Zespół Kierowniczy wskład, którego wchodzą wzależności od rozpatrywanych spraw: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Wicedyrektor, 3) Kierownikpracowni, 4) Kierownik administracyjny, 5) GłównyKsięgowy, 6) W zależności odpotrzebprzedstawiciele związków zawodowych, 7) Pedagog szkolny, 8) Inspektor ochronydanych osobowych, 9) Administrator systemówinformatycznych. 

	2. 
	2. 
	ZespółKierowniczy opiniuje: 1) kierunkidziałania wdziedzinie wychowawczejidydaktycznej wZespole, 


	2) koordynowaniedziałalności wszystkich szkół wchodzących wskładZespołu, 
	3) sprawyZespołu rozpatrywane naposiedzeniachbieżących, 4) plan finansowyZespołu. 
	§ 16. 
	1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 1) każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziałazpozostałymidlapełnejrealizacji statutowych zadań szkoły, 2) sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia iwzajemnegoposzanowania, 3) w przypadku powstania konfliktu między poszczególnymi organami szkoły, powołuje się doraźną komisję rozjemczą, w skład której wchodzą przedstawiciele stron będących wk
	wychowawczej szkołyiklasy, b) zadaniami zzakresu profilaktyki, 
	c) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami 
	klasyiinnymi nauczycielami, d) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów wnauce,atakżeprzyczyn trudności wnauce, e) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 
	8) W ramach współpracy rodzice mająprawo do: a) kontaktów zwychowawcąklasyi nauczycielami, b) porad zzakresu pomocypsychologiczno-pedagogicznej, c) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia 
	ijego rodziny, d) występowaniazinicjatywami wzbogacającymiżycie szkoły, 

	§ 17. 
	§ 17. 
	1. 
	1. 
	1. 
	PodstawąprawnądziałalnościZespołu jest akt założycielski oraz niniejszy statut. 

	2. 
	2. 
	Szczegółową organizację nauczania, wychowania, i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz Zespołu opracowany przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego zespołu. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 

	3. 
	3. 
	Treść kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określająprogramy zatwierdzone do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

	4. 
	4. 
	Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy. 

	5. 
	5. 
	Oddziałemopiekuje sięwychowawca. 

	6. 
	6. 
	6. 
	Liczbę uczniów w oddziale określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

	wuzgodnieniu zorganem prowadzącym. 

	7. 
	7. 
	Podziału nagrupydokonuje sięzgodniezobowiązującymiprzepisami. 


	§ 18. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

	2. 
	2. 
	Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu na podstawie planów nauczania. Terminy opracowania arkusza i jego zatwierdzenia określają odrębne przepisy. 

	3. 
	3. 
	Na podstawie arkusza organizacyjnego układany jest tygodniowy rozkład zajęć zuwzględnieniemzasadochronyzdrowiaihigienypracy. 

	4. 
	4. 
	Arkusz organizacyjny opracowywanyjestłączniedla wszystkich szkółZespołu. 

	5. 
	5. 
	Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy wjednorocznym kursie naukidanego roku szkolnego uczą się wszystkichprzedmiotów obowiązkowych,określonych odpowiednim dla klasyplanemiprogramemnauczania. 

	6. 
	6. 
	Ramowy plan nauczania określa tygodniowy minimalny wymiar godzin lekcyjnych zposzczególnychprzedmiotów. 

	7. 
	7. 
	Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym, w technikum w systemie dziennym , w szkole policealnej–stacjonarnym. 

	8. 
	8. 
	Godzina lekcyjnatrwa 45minut,przerwy międzylekcyjne trwają od5do20minut. 

	9. 
	9. 
	W Zespole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne w tym: koła zainteresowań, nauka języków obcych,zespołyinstrumentalne,rekreacyjno-sportowe. 

	10. 
	10. 
	Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy DyrektoremZespołu lubza jegozgodąposzczególnymi nauczycielami aszkołą wyższą. 


	§ 19. 
	1. Szkoła organizuje uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej zajęcia „Wychowaniado życiawrodzinie”. 1) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach „Wychowanie do życia 
	w rodzinie”, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Zespołu 
	wformiepisemnejrezygnację zudziału ucznia wtych zajęciach. 
	2) Uczeńpełnoletninie bierze udziału wzajęciach „Wychowanie dożycia wrodzinie”, jeżelizgłosiDyrektorowiZespołu wformiepisemnej rezygnacjęzeswojegoudziału wtych zajęciach. 
	2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocjęucznia do klasyprogramowo wyższej aninaukończenie szkołyprzez ucznia. 
	§ 20. 
	Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez pięć lat szkolnych wtechnikum. 
	§ 21. 
	1. Biblioteka Zespołu jest pracowniąinterdyscyplinarną służącą: 1) realizacji zadań procesu dydaktyczno-wychowawczego między innymi poprzez gromadzenie,opracowanie,przechowywanie iudostępnianie jej zasobów, 2) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu 
	ipogłębianiu uuczniównawyku czytaniaiuczenia się, 3) wspieraniu nauczycieli wrealizacjiprogramów nauczania, 4) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 5) wspomaganiu działalności opiekuńczo-wychowawczej, 6) organizacji różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
	uczniów, również w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej sięjęzykiemregionalnym, 
	7) tworzeniu warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 
	informacyjno-komunikacyjnymi, 
	§ 22. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Celem doradztwa zawodowego w szkole jest przygotowanie uczniów do świadomego isamodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnozawodowych uwzględniających: 1) znajomość własnych zasobów, 2) informacjenatemat rynku pracy, 3) system edukacji. 
	-


	2. 
	2. 
	2. 
	Cele szczegółowe: 1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowejna każdym etapieedukacji, 2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 

	przyszłej szkołyizawodu, 3) rozbudzanie aspiracji zawodowychi motywowanie dodziałania, 4) wdrażanie uczniówdo samopoznania, 5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 6) kształcenieumiejętnościanalizy swoich mocnychisłabych stron, 7) rozwijanieumiejętnościpracy zespołoweji współdziałania wgrupie, 8) wyrabianie szacunku dlasamego siebie, 9) poznanie możliwychform zatrudnienia, 10)poznanie lokalnego rynku pracy, 11)poznanie możliwościdalszego kształcenia idoskonaleniazawodowego, 12)diagnozapreferencjiizai

	3. 
	3. 
	Działaniazzakresu doradztwazawodowego realizowane sąwformach: 1) zajęć grupowych w klasach ze doradcą zawodowym w wymiarze 10 godzin wcyklu edukacyjnym, 


	2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształceniawzawodzie, 
	3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 
	wramachpomocypsychologiczno-pedagogicznej, 4) zajęciach zwychowawcą. 
	4. 
	4. 
	4. 
	Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny systemdoradztwa zawodowego. 

	5. 
	5. 
	Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole są kierowane do grup adresatów: 1) uczniów, słuchaczy, 2) rodziców. 

	6. 
	6. 
	Działaniazzakresu doradztwazawodowo-edukacyjnego realizowanesąprzez: 1) Wychowawców, 2) nauczycieliprzedmiotu, 3) pedagogaszkolnego, 4) bibliotekarzy, 5) doradcęzawodowego, 6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 


	psychologiczno-pedagogicznej,powiatowego urzędu pracy). 
	§ 23. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu. 

	2. 
	2. 
	Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły realizującnastępujące cele: 1) zwiększeniewrażliwościmłodzieżynapotrzebyinnych, 2) tworzenie więzi międzyuczniami/nauczycielami aśrodowiskiem lokalnym, 3) kształtowaniepostaw prospołecznychiobywatelskich, 4) rozwijanieempatiii rozumienia, 5) kreowanieroli szkołyjako centrumlokalnejaktywności, 6) poszerzanie wiedzy uczniów wdowolnie wybranejdziedzinie, 7) inspirowanie młodzieżydo aktywnego spędzania czasu wolnego, 


	8) kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 
	własnych zainteresowań, 9) nabycie doświadczeńiumiejętnościspołecznych, 10)kształtowanieumiejętnościdziałaniazespołowego, 11)współdziałanieuczniów iwzajemne wspieranie się, 12)poszerzanie zasobu wiedzy z zakresu samotności, niepełnosprawności i innych 
	problemów społecznych, 13)kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego, 14)organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, wżyciu rówieśniczym irodzinnym. 
	3. 
	3. 
	3. 
	SzkolneKołoWolontariatu koordynujezadaniazzakresu wolontariatu m.in. poprzez: 1) propozycje inicjatyw uczniowskich, 2) decydowanieodziałaniachdorealizacji. 

	4. 
	4. 
	WskładSzkolnegoKołaWolontariatu wchodzą na zasadziedobrowolności: 1) opiekun lub opiekunowie Koła (nauczyciellub nauczyciele), 2) członkowie Koła–wolontariusze. 

	5. 
	5. 
	Opiekun kieruje działalnością Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz oraz współpracuje zcentramiwolontariatu. 

	6. 
	6. 
	Do zadań opiekuna szkolnego wolontariatu należy wszczególności: 1) zainicjowaniepowstaniagrupy, 2) zachęceniewolontariuszydo zaangażowania, 3) szkoleniewolontariuszy, 4) opracowaniedokumentacjiKoła Wolontariatu, 5) wspieranie wolontariuszy, 6) prowadzeniedlanich spotkań. 

	7. 
	7. 
	Szczegółowe zasadydziałania Szkolnego KołaWolontariatu określa Regulamin Koła. 


	§ 24. 
	1. Szkołamożepodejmować współpracęzinstytucjami. 
	2. Ilekroć w treści będzie mowa o instytucji, należy przez to rozumieć: instytucje 
	wszystkich szczebli, publiczne i niepubliczne poradnie specjalistyczne, organy samorządowe ijednostki organizacyjne im podległe, wyższe uczelnie, instytuty naukowo – badawcze iwdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki sportu i rekreacji, zakłady pracy i pracodawców, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego. 
	§ 25. 
	1. 
	1. 
	1. 
	OrganizatoremwspółpracyjestDyrektor Szkoły. 

	2. 
	2. 
	Kierunek i zakres współpracy z daną instytucją może być kształtowany w zespołach nauczycielskich i w formie przedstawiany wniosków Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi. 

	3. 
	3. 
	Celem współpracyjest realizacja celów statutowych szkoły. 

	4. 
	4. 
	Zakres i formy współpracy wynikają z zapisów niniejszego statutu i podpisanych porozumień. 


	§ 26. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w udzielaniu iorganizowaniu pomocypsychologiczno-pedagogicznej. 

	2. 
	2. 
	Na wniosek poradni nauczyciele przekazują opinię o uczniu szkoły w celu uzyskania przez poradnięinformacji oproblemach dydaktycznych i wychowawczych na potrzeby zespołu orzekającego działającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wcelu sformułowaniaopinii ouczniu. 

	3. 
	3. 
	Szkoła realizuje zalecenia mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia w szkole wodniesieniu do zgłaszanego problemu. 

	4. 
	4. 
	Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy współpraca z poradnią wprocesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 


	podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych 
	działań. 
	5. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to odpowiednio wychowawca lub Dyrektor Szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski poradni dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, a gdy z wniosków tych wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania, Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do pu
	oprzeprowadzeniediagnozyiwskazanie sposoburozwiązaniaproblemu ucznia. 
	§ 27. 
	1. Wramach współpracyPolicji zeszkołąorganizuje się: 1) spotkania z zaproszonymi specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacjądziecii młodzieży, 2) spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 3) informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających zna
	5) wspólny udział w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
	2. Policja powinna być wzywana w sytuacjach, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowaniaprzez szkołę. 
	§ 28. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Szkoła współpracujezMiejskimiOśrodkamiPomocySpołecznej,zwanymidalejMOPS. 

	2. 
	2. 
	Współpraca szkoły z pracownikami socjalnymi MOPS opiera się głównie o wspieranie rodzin uczniów wymagających pomocy materialnej, reagowanie na sygnały świadczące ozaniedbaniach rodziców wobec dzieci oraz w przypadku zaistnienia przemocy wrodzinie. 

	3. 
	3. 
	Osobą, która podejmuje współpracę z pracownikami MOPS może być wychowawca, nauczyciel,pedagog. 


	§ 29. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Szkoła ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty” w rodzinie dotkniętej przemocą zgodniezobowiązującymiprzepisamiprawa. 

	2. 
	2. 
	Pedagog współpracuje z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy wRodzinie, działającymi przy MOPS w ramach działań podejmowanych wzwiązku zprocedurą "NiebieskiejKarty". 


	§ 30. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wychowawca/nauczyciel/pedagog/kontaktują się zpracownikamiMOPS wsprawach rodzin iuczniów osobiście lubtelefonicznie. 

	2. 
	2. 
	W szczególnie trudnych przypadkach, po wyczerpaniu środków, którymi dysponuje szkoła i MOPS, wychowawca/nauczyciel/pedagog wspólnie z pracownikiem MOPS może wystosować pismo do policji lub sądu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów rodziny. 


	§ 31. 
	1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkołach celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły, 
	uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z obowiązującymi 
	przepisamiprawa. 
	2. Działalnośćinnowacyjna rozumiana jako każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły jest integralnym elementemdziałalności szkołypodejmowanym wcelu: 1) zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości ikreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, 
	2) realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań wprocesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Innowacja możebyć wprowadzonawcałej szkole, w oddziale lubgrupie. 

	4. 
	4. 
	Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działańinnowacyjnych. 

	5. 
	5. 
	Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji i zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną. 

	6. 
	6. 
	Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna pouzyskaniu zgody nauczycieli, którzybędą winnowacji uczestniczyć. 


	§ 32. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Jeżeli innowacja pedagogiczna polega m.in. na realizacji zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączonydo szkolnego zestawu programów nauczania, to zajęcia te stają się zajęciami dodatkowymi, wktórych udział uczniów jest obowiązkowy. Zajęcia te podlegają ocenianiu – a ocena z nich znajduje się na świadectwie w części przeznaczonej na wpisaniedodatkowych zajęć edukacyjnych. 

	2. 
	2. 
	Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocjędo klasyprogramowo wyższej, aninaukończenie szkoły. 


	§ 33. 
	Szkoła podejmuje współpracę ze szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, których potencjałprzyczyni siędo wdrożeniadziałalnościinnowacyjnej 
	§ 34. 
	1. 
	1. 
	1. 
	W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

	2. 
	2. 
	Komisja ta opracowuje szczegółowe warunki rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wsprawie terminów składania dokumentów iterminów rekrutacjido szkół ponadpodstawowych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposobu punktowania innych osiągnięćkandydatów. 

	3. 
	3. 
	Dyrektor szkoły podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronieinternetowej szkoły. 



	1. Zakres zadań nauczycieli: 1) realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć, 
	1. Zakres zadań nauczycieli: 1) realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć, 
	1. Zakres zadań nauczycieli: 1) realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć, 
	2) dbanie o bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem 
	przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach 
	wymaga zgodyichprzedstawicieli ustawowych, 
	3) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów Zespołu, 
	4) wzbogaceniewłasnegowarsztatu pracyprzedmiotoweji wychowawczej, 
	5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznegouczniów, ich zdolnościizainteresowań, 
	6) rozpoznawanie potrzeb uczniów i słuchaczy oraz udzielenie im pomocy wprzezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
	7) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów isłuchaczy, 
	8) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogicznąowynikachdydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 
	9) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów, słuchaczy oraz rodziców owymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczaniaoraz sposobach sprawdzaniaosiągnięćuczniów, 
	10)określenie zasad udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych 
	iocenionychpisemnychprac kontrolnych,prowadzenienabieżąco, 
	11)wdrażaniauczniówdoposzanowania mieniaZespołu, 
	12)pełnieniadyżuru zgodnieztygodniowymharmonogramemdyżurów, 
	13)prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkoły i rady 
	pedagogicznej, 14)innepracezleconeprzezdyrektora wynikającezKartyNauczyciela. 
	2. Zakres zadańinnychpracowników szkoły ustala Dyrektor Zespołu.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa powyżej, określają odrębne przepisy. 
	§ 36. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Dyrektor Zespołu powołuje wicedyrektora/ów oraz kierownika pracowni. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Wicedyrektor szkoły organizuje, nadzoruje i koordynuje działalność dydaktyczną 

	iwychowawczą szkoły. 

	3. 
	3. 
	Kierownikpracownikieruje zajęciamipraktycznymi, organizujejeikontroluje. 

	4. 
	4. 
	Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opieceuczniów. 


	§ 37. 
	1. Do obowiązkównauczycieli należy wszczególności: 1) planowanie procesu dydaktycznego, sporządzanie rozkładu materiału lub wynikowego planu nauczania, 2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 3) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie 
	8) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie 
	godności osobistejucznia, 
	9) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów irodziców, 
	10)przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze, 
	11)dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednimprzedstawieniu ichdozaopiniowaniaprzez RadęPedagogiczną, 
	12)uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe iegzaminu maturalnego. 
	§ 38. 
	1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 
	z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisamidladanego stanowiska, 2) innezajęcia iczynnościwynikające zzadań statutowychZespołu. 
	§ 39. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą następującezespołyprzedmiotowe: 1) Zespółprzedmiotów humanistycznych, 2) Zespółprzedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 3) Zespółprzedmiotów języków obcych, 4) Zespółprzedmiotów wychowaniafizycznego ibezpieczeństwa, 5) Zespółprzedmiotów zawodowychinformatycznych, 6) Zespółprzedmiotów zawodowych elektryczno-elektronicznych, 7) Zespółprzedmiotów zawodowychlogistycznych. 

	2. 
	2. 
	Nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni tworzą następujące zespoły 


	problemowe i komisje powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora 
	Zespołu: 1) Komisja stypendialna, 2) Komisja ds.zmian Statutu Szkoły, 3) Komisja ds.tworzeniaizmian regulaminu RadyPedagogicznej, 4) Komisja ds.rekrutacjiipromocji szkoły, 5) Zespółds. ewaluacji, 6) Zespółds. pomocypsychologiczno-pedagogicznej, 7) Zespół wychowawczy. 
	3. Cele izadaniazespołówprzedmiotowych obejmują: 1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników, 2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem 
	takichjak: wystawy, konkursy, inscenizacje,wycieczki, 3) nadzorowanieprzygotowań uczniów doolimpiad,konkursów, egzaminów,matury, 4) udziałprzedstawicielizespołu wkonferencjach metodycznych, 5) opracowanie raportów zwyników egzaminów zewnętrznych, 6) analizowanie realizacjipodstawyprogramowej, 7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
	metodycznegodlapoczątkujących nauczycieli, 8) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych ieksperymentalnychprogramów nauczania. 
	4. 
	4. 
	4. 
	4. 
	Dla wykonywaniaprac administracyjno-gospodarczychibudżetowo–finansowych 

	1) oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych oraz gospodarczo–usługowych. 

	5. 
	5. 
	Obowiązki ww. pracowników określa Dyrektor Zespołu w oparciu obowiązujące ustawy. 

	6. 
	6. 
	W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, szkoła prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących obraz na zasadach określonych w procedurze obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Zespole SzkółŁączności wGliwicach. 

	7. 
	7. 
	Zabrania się, bez pisemnej zgody Dyrektora publikowania w Internecie (w tym na 


	portalach społecznościowych), zdjęć, filmów wykonanych w trakcie wykonywania 
	obowiązków szkolnych,na terenie ZespółSzkółŁączności wGliwicach. 
	§ 40. 
	1. 
	1. 
	1. 
	W celu kierowania pracą opiekuńczo -wychowawczą w poszczególnych oddziałach, Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje spośród nauczycieli -wychowawców klas. 

	2. 
	2. 
	Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, awszczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwójucznia,proces jego uczeniasię, 2) oraz przygotowaniedożycia wrodzinie ispołeczeństwie, 3) inspirowanie iwspomaganiedziałań zespołowych uczniów, 4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 


	uczniów pomiędzy uczniami ainnymi członkami społeczności szkolnej. 
	§ 41. 
	1. Wychowawca realizujezadaniapoprzez: 1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnychibytowych,ichpotrzebioczekiwań, 2) rozpoznawanie idiagnozowanie możliwościpsychofizycznych oraz indywidualnych 
	potrzeb rozwojowych wychowanków, 3) wnioskowanieoobjęciewychowanka pomocąpsychologiczno-pedagogiczną, 4) udział wpracach zespołu zajmującegosiępomocąpsychologiczno-pedagogiczną, 5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 
	ipsychiczny, opiekęwychowawczą oraz atmosferębezpieczeństwa izaufania, 6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (klasy pierwsze) oraz pomoc wrozwiązywaniu konfliktów zrówieśnikami, 7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanychtrudnościami wnauce, 8) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do 
	współpracyiwspółdziałania znauczycielamii wychowawcą, 
	9) realizacjęplanu zajęćdodyspozycjiwychowawcy, 
	10)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem irozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania wdomu, 
	11)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów isposobu udzielania impomocy wnauce, 
	12)rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się, 
	13)wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego iefektywnego organizowaniasobiepracy, 
	14)systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszegopodnoszenia wyników wnauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
	15)wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności iinicjatyw uczniowskich, 
	16)podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 
	wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań 
	i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ichdziałalnością wkołachi organizacjach, 
	17)tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości izaufaniu, m.in.poprzezorganizację zajęćpozalekcyjnych, wycieczeki rajdów, 
	18)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także -poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich -zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi,menedżerskimi, przymiotamiducha icharakteru, 
	19)wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole ipoza szkołą, 
	20)współpracę z higienistką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanieopiekiipomocy materialnejuczniom, 
	21)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji zwnioskami oudzieleniepomocy. 
	§ 42. 
	1. Wychowawca spotyka się z ogółem rodziców danej klasy zawsze, gdy zachodzi potrzeba, ale co najmniej cztery razy w roku szkolnym, a ponadto jest zobowiązany do: 1) kontaktu wychowawczego z rodzicami -na życzenie, informowania rodziców 
	o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych zgodnie z warunkami przyjętymi wWewnątrzszkolnym Ocenianiu, 2) informowania rodziców w przypadku obniżonej frekwencji, złych wyników, wnauce lubprzejawówniedostosowania społecznego dziecka, 
	3) omówienia podczas pierwszego spotkania z rodzicami zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz zapoznania ich z przepisami regulaminu oceniania i klasyfikowania, aw klasach kończących dodatkowo z regulaminem 
	egzaminu maturalnego iegzaminu zawodowego, 
	4) wyznaczenie stałych terminów konsultacji, podczas których rodzice mogą uzyskać informacjeozachowaniu ipostępach wnauce, 
	5) wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar; ma prawo ustanowić własne formy nagradzania imotywowania wychowanków, 
	6) wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczącychklas: a) prowadzidziennik elektronicznyiprzygotowujearkuszeocen, b) sporządzazestawieniastatystyczne dotyczące klasy, c) nadzorujeprowadzenieewidencji wpłat składekprzez skarbnika klasowego, d) przygotowujeświadectwa szkolne, e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie 
	z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Zespołu oraz uchwałamiRadyPedagogicznej, f) zapoznaje uczniów z procedurami organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznychipróbnych, g) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swójoddziałprzez cały cykl nauczania, 
	h) w uzasadnionych przypadkach rodzice lub uczniowie mają prawo wnioskować ozmianę wychowawcy poprzez złożenie pisemnej deklaracji do Dyrektora Zespołu. 
	§ 43. 
	1. Do zadańpedagoganależy wszczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieraniamocnych stron uczniów, 
	2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 
	problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 
	3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanychpotrzeb, 5) podejmowanie działań zzakresu profilaktyki uzależnieńiinnychproblemów dzieci imłodzieży, 
	6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym ipozaszkolnym uczniów, 
	7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,predyspozycjii uzdolnień uczniów, 9) wykonywanie zadań związanych zprocedurą „Niebieska Karta”. 
	§ 44. 
	1. Do zadań nauczycielabibliotekarzanależywszczególności: 
	1) Zadaniaorganizacyjno-techniczne a) dbanie owłaściwą organizacjęi wyposażeniebiblioteki, b) prowadzenieewidencji, selekcjiikonserwacjizbiorów, c) klasyfikowanie, katalogowanie iopracowywaniezbiorów, d) udostępnianiezbiorów, e) prowadzeniepolitykigromadzeniazgodniezpotrzebamiZespołu, f) dokonywanie rozliczeńfinansowych zksięgowością, 
	2) Zadania wzakresiepracypedagogicznej: a) rozwijanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez organizacjęimprez czytelniczychikonkursów literackich, b) wspieranie uczniów w przygotowaniu do procesu samokształcenia oraz korzystaniazróżnychźródełinformacji, c) udzielanie porad wzakresie doboru literatury, 
	d) współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w ramach realizacji 
	zadańdydaktyczno-wychowawczych, e) współpraca z bibliotekami szkół ponadpodstawowych oraz różnymi instytucjamikultury szczególnie wśrodowisku lokalnym. 3) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , inni pracownicy szkoły, 
	rodzice oraz inneosobyna zasadach określonychwregulaminiebiblioteki. 4) Regulamin określa szczegółowoorganizacjępracybibliotekiZespołu. 5) Nadzór nad biblioteką pełni Dyrektor Zespołu, który zapewnia odpowiednie 
	warunki działania biblioteki, a w szczególności dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki. 
	6) Godziny pracy biblioteki są dostosowane do organizacji pracy szkoły i zgodne z jej potrzebami. 7) Biblioteka ZSŁ ewidencjonuje i inwentaryzuje zbiory biblioteczne w oparciu 
	o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283). Inwentaryzacja przeprowadzana jest metodą skontrum przy zastosowaniu programu komputerowego MOL Net +, w oparciu o procedurę „Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece ZSŁ”, w czasie przeprowadzania inwentaryzacji wszkole. 
	§ 45. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą ściśle w sprawach wychowania oraz kształceniauczniów poprzez: 1) działalność wRadzieRodziców, 2) klasowe spotkaniazrodzicami uczniów, 3) indywidualne konsultacje znauczycielamiikadrąkierowniczą, 4) kontakt zpedagogiem szkolnym, 5) uczestnictwo wuroczystościach szkolnych. 

	2. 
	2. 
	Rodzice mająprawo do: 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych realizowanych 


	w danej klasie i w całym Zespole, poprzez konsultacje z nauczycielami 
	poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcą klasy podczas pierwszych semestralnych spotkań zrodzicami, 
	2) znajomości treści wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzaniaegzaminów, 
	3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów lub ewentualnych przyczyn trudności w nauce poprzez konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wychowawcą i kierownictwem Zespołu pouprzednimustaleniu terminutakiego spotkania, 
	4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoichdzieci wgodzinachpracypedagoga szkolnego. 
	3. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Udzielanie informacji rodzicom ouczniach odbywa się: 1) na bieżącozapośrednictwem bezpłatnegodziennika elektronicznegoLibrus, 2) na zebraniach, które odbywają się zgodnie z harmonogramem w danym roku 

	szkolnym, 3) przez osobisty,telefoniczny, elektronicznylublistownykontakt zrodzicami. 

	4. 
	4. 
	Nauczycielnieudziela informacjipodczasswoich zajęćdydaktycznych. 

	5. 
	5. 
	5. 
	Rodzicedziecka podlegającego obowiązkowinauki są obowiązanido: 1) zapewnieniaregularnegouczęszczania dziecka nazajęcia szkolne, 2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć 

	szkolnych. 

	6. 
	6. 
	Rodzice mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego i śledzenia na bieżąco postępów dziecka w nauce i jego frekwencji oraz pozostawania w kontakcie zwychowawcąi nauczycielamipoprzez odbieraniepoczty elektronicznej. 

	7. 
	7. 
	Formą rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy członkami społeczności szkolnej(rodzice-nauczyciele-uczniowie)jest: 1) bezpośrednia rozmowazainteresowanych, 2) rozmowa zainteresowanych osób zprzedstawicielem DyrekcjiSzkoły. 

	8. 
	8. 
	Rodziców szczególnie zaangażowanych w pracę szkoły można nagrodzić listem pochwalnym. 

	9. 
	9. 
	Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane 


	od rodziców opłaty, bezwzględu napostaći sposóbprzekazywania tychinformacji. 


	§ 46. 
	§ 46. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjneucznia, 2) zachowanie ucznia. 

	2. 
	2. 
	Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

	3. 
	3. 
	Ocenianietomana celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 


	oraz opostępach wtymzakresie, 2) udzielanie pomocy uczniowi wsamodzielnymplanowaniu jego rozwoju, 3) motywowanieuczniadodalszychpostępów wnauce izachowaniu, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 
	o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
	5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
	4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
	1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnychdo uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen z obowiązkowych idodatkowych zajęć edukacyjnych, 
	2) bieżąceocenianie, 
	3) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną ocenęklasyfikacyjną zachowaniawterminie iformieokreślonejwWO, 4) śródroczne i końcoworoczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych 
	wZespole SzkółŁączności, 5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnychipoprawkowych, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
	klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
	§ 47. 
	1. Nauczyciele Zespołu Szkół Łączności na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zasadach oceniania zachowaniaoraz przedstawiająprzedmiotowy systemoceniania. 1) nauczyciele są zobowiązani zapoznać uczniów z wymaganiami na zajęciach 
	edukacyjnych wczasie jednejztrzechpierwszychlekcji, 
	2) nauczyciele mają obowiązek przekazać przewodniczącym zespołów przedmiotowych wymagania edukacyjne z realizowanego programu nauczania oraz informacje osposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Od 2016/2017 roku szkolnego w Zespole Szkół Łączności obowiązuje tylko dziennik elektroniczny, do którego dostęp mają: dyrekcja, sekretariat, pedagog, nauczyciele, uczniowie irodziceposiadający odpowiedniloginihasło. 

	3. 
	3. 
	Ocenianiebieżące (oceny cząstkowe) odbywa sięwedługnastępującej skali: 1) w stopniach szkolnych:1,-2, 2, +2,-3, 3, +3,-4, 4,+4,-5, 5,6, 2) za pomocą symboli: nb – uczeń nie jest obecny na lekcji, np – uczeń nie jest 


	przygotowanydo lekcji,bzd–brak zadaniadomowego, 
	3) za pomocą znaku ,,-” , który jest symbolem informującym, iż uczeń był nieobecny podczas dowolnej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i nie poprawił tej oceny wwyznaczonymprzez nauczycielaterminie, 
	4) każdej ocenie ucznia w dzienniku elektronicznym należy przypisać stosowną kategorię lub stworzyć własną. Dopuszcza się dokonywanie wpisów "bz" i "zw" w rubrykachprzeznaczonych naoceny cząstkowe. 
	4. 
	4. 
	4. 
	Oceny sąjawne zarównodlauczniów, jakidla ichrodziców (prawnych opiekunów). 

	5. 
	5. 
	5. 
	Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

	ocenę powinien ją uzasadnić. Sposób uzasadnienia ustalonej oceny oparty jest o PSO każdego nauczyciela. 

	6. 
	6. 
	6. 
	Ustala sięnastępującesposoby sprawdzaniaosiągnięć edukacyjnych uczniów: 1) pisemneprace klasowe (prace klasowe, sprawdziany, testy) , 2) kartkówki –znajwyżejtrzech ostatnichlekcjilubjednegotematu, 3) odpowiedzi ustne, 4) praca, aktywność na lekcji, 5) pracedomowe, 6) inne, przyjęte przez nauczycieli na początku roku szkolnego (np. ćwiczenia 

	praktyczne). 

	7. 
	7. 
	Oceny bieżące odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających -muszą być zapisanesłownie, wpełnymbrzmieniu. 


	8. Przyjmuje sięnastępujące zasadydotyczącepracklasowych: 1) praca klasowa powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a termin jej przeprowadzenia nauczyciel ma obowiązek wpisać dodziennika, 2) w ciągu tygodnia można przeprowadzić w danej klasie co najwyżej trzy prace klasowe, w ciągu dnia – jedną, nie dotyczy to prac przekładanych na prośbę uczniów, 3) praca klasowa powinna zostać sprawdzona przez nauczyciela i omówiona na lekcji wciągu trzechtygodniod momentu jejprzeprowadzenia, 4)
	5) ze względu na jawność oceny rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu poprawione i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia na zasadach określonychprzez nauczyciela. 
	9. Przy ocenianiu punktowanych prac uczniowskich nauczyciele wykorzystują następujący zamiennikpunktów na oceny: 
	1) poniżej40%punktów możliwychdozdobycia–niedostateczny, 
	2) co najmniej40%punktów możliwychdozdobycia –dopuszczający, 
	3) co najmniej50%punktów możliwychdozdobycia –dostateczny, 
	4) co najmniej70%punktów możliwychdozdobycia –dobry, 
	5) co najmniej85%punktów możliwychdozdobycia –bardzo dobry, 
	6) co najmniej95%punktów możliwychdozdobycia –celujący. 
	7) Powyższa punktacja będzie stosowana przez nauczycieli w przypadku prac 
	pisemnych zawierających zadanienaocenęcelującą. 
	10. 
	10. 
	10. 
	Jeśli punktowana praca nie zawiera zadania na ocenę celującą, wówczas nauczyciele stosująnastępujący zamiennik: 1) poniżej40%punktów możliwychdozdobycia–niedostateczny, 2) co najmniej40%punktów możliwychdozdobycia –dopuszczający, 3) co najmniej50%punktów możliwychdozdobycia –dostateczny, 4) co najmniej75%punktów możliwychdozdobycia –dobry, 5) co najmniej90%punktów możliwychdozdobycia –bardzo dobry. 

	11. 
	11. 
	Odpowiedzi ustne obejmują materiał z ostatnich trzech tematów oraz wiadomości koniecznych wcałym cyklu nauczania. 

	12. 
	12. 
	12. 
	Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy są obowiązkowe dla uczniów i słuchaczy. Jeżeli uczeń był w tym czasie nieobecny -nauczyciel wpisuje do dziennika „-”. Stanowi to informację dla nauczyciela, rodzica i ucznia, że uczeń musi nadrobić zaległymateriał, który wynika zpodstawyprogramowej. 1) Kontrola wiedzy i umiejętności ucznia w takiej sytuacji, jej forma i czas zależy od 

	przedstawionego młodzieży napoczątku roku szkolnegoPSOdanegonauczyciela. 

	13. 
	13. 
	Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań jest sprawą indywidualną uczącego danego przedmiotu iustalanajest zuczniaminapierwszych zajęciach. 

	14. 
	14. 
	Uczeń może być negatywnie oceniony z materiału obejmującego aktualną lekcję, jeżeli brak umiejętności uwarunkowany jest świadomym zakłócaniem toku zajęć lub przystąpieniem do lekcji bez zapowiedzianych materiałów w postaci zeszytu, podręcznika, ćwiczeńiinnychprzyborów wymaganychprzez nauczyciela. 

	15. 
	15. 
	Szczegółowe zasady oceniania bieżącego określone są w Przedmiotowym Systemie Oceniania lub w kontraktach zawartych z uczniami na poszczególnych zajęciach edukacyjnych. 

	16. 
	16. 
	Nauczycielesamiustalają wagę wystawianejoceny. 

	17. 
	17. 
	Na czas trwania przerw świątecznych i ferii zimowych nie zadaje się prac domowych, zwyjątkiem klasmaturalnych. 

	18. 
	18. 
	Uczeń nieotrzymujeoceny niedostatecznej: 1) w pierwszychdwóchtygodniach nauki wklasie pierwszej, 2) w pierwszym dniu po przerwachświątecznychiferiach zimowych, 3) w pierwszym dniu po miesięcznejpraktycezawodowej. 

	19. 
	19. 
	19. 
	Uczeń, który był nieobecny w szkole co najmniej przez tydzień i jest to nieobecność usprawiedliwiona przez lekarza lub jest efektem wyjątkowo trudnej sytuacji losowej uzasadnionejprzez wychowawcę: 1) przez trzy kolejne dni ma prawo uzupełniać wiadomości i zeszyty, w tym czasie 

	jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości, nie otrzymując tymsamym ocen niedostatecznych. 

	20. 
	20. 
	Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczyć materiał, który obejmował sprawdzian (w ciągu siedmiu dni, licząc od daty powrotu do szkoły; w uzasadnionych przypadkach wterminieustalonymprzez nauczyciela). 

	21. 
	21. 
	Jeśli uczeń celowo i notorycznie opuszcza prace klasowe, nauczyciel ma prawo sprawdzićjego wiadomościprzynajbliższej obecności ucznia na lekcji. 

	22. 
	22. 
	Nauczyciel na podstawie pisemnego orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania (dostosowaniadostępneuwychowawcyi nauczyciela danegoprzedmiotu). 

	23. 
	23. 
	Ocena postępówzwychowaniafizycznego 


	1) Przy ustalaniu oceny śródrocznej/rocznej nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
	2) Uczennica niedysponowana jest zobowiązana do posiadania stroju sportowego 
	i uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego (nie dotyczy basenu, na którym wystarczy sama obecność) i ma prawo nie wykonywać intensywnych ćwiczeńfizycznych. 
	3) Uczeń, któremu lekarz wystawił zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach jako obserwator lub pomoc nauczyciela. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Nieobecność na zajęciach traktowana będzie jako nieobecność nieusprawiedliwiona. 
	4) Uczeń w uzasadnionym, szczególnym przypadku może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach, przez okres wskazany w opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na lekcje i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej
	d) Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego dłuższe niż 7 dni może wystawić 
	jedynielekarz. 
	5) Jeżeli zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego są krótkoterminowe, a uczeń nie ćwiczył na przynajmniej połowie zajęć wychowania fizycznego, wtakim przypadku uczeń możezdawać egzamin klasyfikacyjny. 
	24. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej) albo niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej (w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, 
	-

	o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy) zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocenyklasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’’. 
	§ 48. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, klasyfikacja śródroczna odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca stycznia. 

	2. 
	2. 
	Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w Zespole Szkół Łączności jeden raz w ciągu roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania iustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

	3. 
	3. 
	Jeżeli przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jednego nauczyciela, to ustalona ocena roczna jest uzgodnionaprzez wszystkich uczących nauczycieli. 

	4. 
	4. 
	Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w dzienniku elektronicznym wstopniach wedługnastępującejskali: 1) stopień celujący–6 


	2) stopieńbardzodobry–5 
	3) stopieńdobry –4 4) stopieńdostateczny–3 5) stopieńdopuszczający –2 6) stopień niedostateczny–1 
	5. Oceny zachowania śródroczneiroczneustala sięwedługnastępującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzodobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne. 
	6. Nauczyciele są zobowiązani poinformować niepełnoletnich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. W przypadku uczniów pełnoletnich, wystarczypoinformowaćtylko ich samych. 1) Nauczyciel zobligowany jest do wpisania do dziennika elektronicznego proponowanych ocen klasyfikacyjnych dwa tygodnie przed śródrocznym irocznym z
	3) Rodzice uczniów niepełnoletnich są zobowiązani uczestniczyć wostatnim zebraniu w danym roku szkolnym, podczas którego wychowawca poinformuje 
	o proponowanych ocenach, zagrożeniach stopniami niedostatecznymi. W razie nieobecności rodzica na wywiadówce, rodzic jest zobligowany do potwierdzenia przyjęcia tej informacji poprzez dziennik elektroniczny i odesłanie odpowiedzi 
	mailowej do wychowawcy klasy o treści: Informuję, że zapoznałem się 
	z przewidywaną oceną zachowania oraz z rocznymi ocenami proponowanymi przez nauczycieli. Podpis. 
	4) W przypadku braku kontaktu z rodzicami, wychowawca jest zobowiązany wysłać do nich list polecony; data wysłania przez szkołę listu poleconego z informacjami 
	o przewidywanych ocenach rocznych i proponowanej ocenie zachowania ucznia stanowidowódprzekazaniatejinformacji; 
	7. 
	7. 
	7. 
	7. 
	Ocena zachowaniapowinnauwzględniać wszczególności: 1) wywiązywanie sięzobowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

	szkoły, 3) dbałość opięknomowyojczystej, 4) dbałość obezpieczeństwo izdrowie własneoraz innych osób, 5) godne, kulturalne zachowanie się wszkole ipozanią, 6) okazywanie szacunku innym osobom, 7) zaangażowanie wpracena rzecz szkołyiśrodowiska lokalnego, 8) uczestnictwo wkołach zainteresowań, wolontariacie, 9) przeciwstawianie sięprzejawom przemocy, agresjii wulgarności. 

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

	9. 
	9. 
	Ocena zachowanianiemoże mieć wpływu na: 1) ocenyklasyfikacyjne zzajęć edukacyjnych, 2) promocjędo klasyprogramowo wyższej. 

	10. 
	10. 
	Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna, jednak wychowawca powinien przed jej wystawieniem zasięgnąć opinii innych nauczycieli, uczniów danejklasy oraz ocenianego ucznia. 

	11. 
	11. 
	Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 


	§ 49. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższeod ocenyniedostatecznej. 

	2. 
	2. 
	Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowowyższejipowtarza tę samąklasę. 

	3. 
	3. 
	Uczeń nie podchodzi do egzaminu maturalnego i nie kończy szkoły, jeśli w pierwszym semestrze ostatniejklasy nie otrzymałpozytywnej oceny z kończącego sięprzedmiotu zawodowego. 

	4. 
	4. 
	Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującąkońcową ocenęklasyfikacyjną. 


	§ 50. 
	1. Tryb odwoławczy od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz egzamin sprawdzający. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowaniasą ostateczne, ale 1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania został
	przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, 
	w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 
	zajęć edukacyjnych; termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 
	b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decydujegłosprzewodniczącego komisji, 
	c) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zzachowanianiemożebyć niższaod ustalonej wcześniej oceny, 
	d) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona wwyniku egzaminu poprawkowego. 
	2. Termin egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) bądź uczniem pełnoletnim-poprzez wiadomość we-dzienniku. 
	3. Wskładkomisjiwchodzą: 1) w przypadku ustaleniarocznejocenyklasyfikacyjnej zzajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jakoprzewodniczącykomisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel ten może być zwolniony na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w inn
	wdanejklasie, 
	wdanejklasie, 
	d) pedagog, 

	e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
	f) przedstawiciel rady rodziców. 
	§ 51. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy ztych zajęć. 

	2. 
	2. 
	Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formęćwiczeńpraktycznych. 

	3. 
	3. 
	Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), maformępisemną(np.testową)oraz praktyczną. 

	4. 
	4. 
	Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowyprzeprowadza się wostatnimtygodniuferiiletnich. 

	5. 
	5. 
	Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Wskładkomisjiwchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 


	przewodniczącykomisji, 2) nauczycielprowadzącydane zajęcia edukacyjne–jako egzaminujący, 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 
	członekkomisji. 
	6. 
	6. 
	6. 
	Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 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. 
	7. 
	Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 


	skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
	ojego odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznikdo arkusza ocen ucznia. 
	8. 
	8. 
	8. 
	Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, wyznaczonymprzez dyrektoraszkoły,nie późniejniżdokońcawrześnia. 

	9. 
	9. 
	Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół Łączności, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności powołuje komisję do przeprowa

	10. 
	10. 
	Uczeń, który niezdałegzaminu poprawkowego,nie otrzymujepromocjii powtarza klasę. 

	11. 
	11. 
	Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego na promowanie 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 iprzystąpiłdo egzaminuzawodowego ,jeżeliegzamin był wdanejklasie. 

	12. 
	12. 
	Nauczyciel konkretnego przedmiotu określa uczniowi zasady, zagadnienia, termin iformynadrobienia zaległości wkolejnymroku szkolnym. 


	§ 52. 
	1. Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału w terminie -2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, na spotkaniu z rodzicami w szkole 
	lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, to zgłaszają swe zastrzeżenia do 
	dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznani zproponowanąoceną. 
	2. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego – poprzez dziennik elektroniczny 
	o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętnościi wiedzyucznia wzakresiedanych zajęć edukacyjnych. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się z materiału obejmującego cały semestr (w przypadku oceny śródrocznej oraz w przypadku przedmiotu zawodowego, którego realizacja kończy się w pierwszym semestrze danego roku szkolnego i przedmiot nie jest kontynuowany w następnym semestrze), cały rok szkolny (w przypadku oceny rocznej) w terminie na 7 dni ro

	4. 
	4. 
	Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samychlubpokrewnychzajęć edukacyjnych 

	5. 
	5. 
	Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera: 1) imiona inazwiska nauczycieli, którzyprzeprowadzili czynności sprawdzające, 2) termin tych czynności, 3) zadaniasprawdzające, 4) wynik czynności sprawdzających oraz ustalonąocenę, 5) podpisy nauczycieli, którzyprzeprowadzili czynności sprawdzające. 

	6. 
	6. 
	Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w sprawie. Do protokołu dołącza się pisemneprace uczniaiinformacjęojego ustnychodpowiedziach. 


	§ 53. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia wszkolnym planie nauczania. 

	2. 
	2. 
	Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

	3. 
	3. 
	Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodęna egzamin klasyfikacyjny. 

	4. 
	4. 
	Pisemną prośbę do dyrektora szkoły o zgodę na egzamin klasyfikacyjny, ma prawo wnieść zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

	5. 
	5. 
	Uczeń, który został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu po zestaw wymagań na egzamin klasyfikacyjny. 

	6. 
	6. 
	Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej ma prawo kontynuować naukę w drugim półroczu. Może też poprawić pierwszy semestr poprzez przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu materiału z pierwszego semestru. Ocenę uzyskaną, nauczycielbierzepod uwagęwklasyfikacji rocznej. 

	7. 
	7. 
	Jeśli egzamin sprawdzającyklasyfikacyjnyśródrocznyprzeprowadza się wsytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w pierwszym semestrze, wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną. 

	8. 
	8. 
	Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych; dla takiego 


	ucznia nie ustala się oceny zachowania. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien 
	byćuzgodnionyzuczniem ijegorodzicami(prawnymi opiekunami). 
	9. 
	9. 
	9. 
	Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne dla 5 klasy z przedmiotów zawodowych przeprowadzane sądo końca lutegodanego roku szkolnego. 

	10. 
	10. 
	Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającymdzień zakończenia rocznych zajęćdydaktyczno-wychowawczych. 

	11. 
	11. 
	Terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza szkoła, w porozumieniu z uczniem ijego rodzicami, awprzypadku uczniapełnoletniego -znim samym. 

	12. 
	12. 
	Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki, technologii informacyjnej, zajęć praktycznych, pracowni i wychowania fizycznego. Z wymienionych zajęć edukacyjnych forma egzaminu będzie zgodna ze specyfikąprzedmiotu. 


	13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, wskładktórej wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący, 2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniejklasy. 
	3) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów–rodzice(prawni opiekunowie) ucznia. 
	14. Egzamin klasyfikacyjnydla ucznia, który zdajego zpowodu: 1) usprawiedliwionejnieobecności, 2) wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) na zdawanie tego egzaminu z powodu nieusprawiedliwionejnieobecności, 3) realizacji indywidualnego toku nauki, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, wskładkomisji wchodzą: a) nauczycielprowadzącydane zajęcia edukacyjne–jako egzaminujący, b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacy
	wskazanyprzez dyrektora szkoły) 
	15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
	skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
	oustnych odpowiedziach ucznia. 
	16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
	§ 54. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmianatej ocenynaocenękońcową celującą. 

	2. 
	2. 
	Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowaniaotrzymujepromocjędo klasyprogramowo wyższejzwyróżnieniem. 

	3. 
	3. 
	Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 


	§ 55. 
	1. Ocena zachowaniauwzględnia: 1) funkcjonowanieucznia wśrodowisku szkolnym,aprzedewszystkim: a) stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków 
	szkolnych, b) sumienność wnauce, c) systematycznośćipunktualność wuczęszczaniu na zajęcia szkolne, d) rozwijaniezainteresowańiuzdolnień, e) przestrzeganie zasadbezpieczeństwawszkoleipozanią, f) poszanowanietradycji szkolnejirozwijaniejej, 
	g) reprezentowanie szkoły na konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych 
	itp., h) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 
	uczniowskie, i) podejmowaniedziałań zmierzającychdoudzielania pomocyinnym, j) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, 
	środowiska, k) przejawianietroski omienie szkoły, owłasność społecznąiindywidualną, l) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego 
	pracy, 
	2) respektowanie zasad współżyciaspołecznego iogólnieprzyjętych norm: a) uczciwość wpostępowaniu codziennym iwłaściwereagowanienazło, b) sposóbbycia nie naruszającygodności osobistejoraz godnościinnych, c) dbałość okulturęsłowa, d) dbałość ozdrowie swojeiinnych,nieuleganienałogom, e) dbałość ohigienę osobistą oraz oestetykę otoczenia. 
	2. Przy ustalaniu ocen zachowania wychowawcy zobowiązani są posłużyć się następującymikryteriami: 1) zachowanie wzorowe otrzymujeuczeń, który: 
	a) we wszystkichpunktachprzestrzegaregulaminu szkolnego, 
	b) aktywnie uczestniczy w działalności społecznej szkoły, systematycznie podejmuje dodatkowe obowiązki (np. przygotowanie pomocy naukowych, praca w kołach, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowychitp.), 
	c) słabympomagawnauce, kolegom wrozwiązywaniu problemów, d) dbaokulturę słowa ireagujena przejawy agresjisłownej, e) dbaomienieklasyi szkoły, reagujena akty wandalizmu, f) w wielu dziedzinach, np. kultura osobista, stosunek do nauki, frekwencja, 
	aktywność społeczna,jest wzoremdla innych, g) wykazuje się wysokim poczuciem odpowiedzialności za swoje obowiązki szkolne, h) nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych lub ma ich maksymalnie 
	5wsemestrze 
	2) zachowanie bardzo dobre otrzymujeuczeń, który: 
	a) we wszystkichpunktachprzestrzegaregulaminu szkolnego, 
	b) bez zarzutu wypełniaobowiązki szkolne, 
	c) aktywnie uczestniczy wdziałalnościklasy, 
	d) wykazuje sięwysokąkulturą osobistą, 
	e) dbaokulturę słowną, 
	f) dbaomienieklasyi szkoły, 
	g) jestkoleżeńskiiuczynny, 
	h) ilośćgodzin nieusprawiedliwionych wynosi20 wsemestrze 3) zachowanie dobre otrzymujeuczeń, który: 
	a) przestrzegaregulaminu szkolnego, 
	b) dbaomienieklasyi szkoły, 
	c) prawidłowofunkcjonujewśrodowisku szkolnym, 
	d) wyróżnia się wconajmniejjednejdziedzinie,np. kultura osobista,frekwencja, 
	e) przygotowanieszkolnych uroczystości, 
	f) jego absencjanieusprawiedliwionawsemestrze to 40godzin 4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 
	a) zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, 
	b) prawidłowofunkcjonujewśrodowisku szkolnym, 
	c) pamiętaokulturze słowaiformachgrzecznościowych, 
	d) nieuleganałogom, 
	e) szanujemienie szkolne, 
	f) pracujewszkolenamiarę swoich możliwości, 
	g) ilośćgodzin nieusprawiedliwionych wynosi około60godzin wsemestrze 5) zachowanie nieodpowiednie otrzymujeuczeń, który: 
	a) częstonaruszaregulamin szkolny, 
	b) jego kultura osobista budzi zastrzeżenia i nie próbuje zmienić swojego 
	postępowania, 
	c) mimo upomnień wychowawcylubinnych nauczycieli, 
	d) używa wulgarnych słów, 
	e) oszukuje ikłamie, 
	f) ma lekceważący stosunekdo obowiązków szkolnych, 
	g) niszczy mienieklasy, szkoły, kolegów, 
	h) ulega nałogom, 
	i) podstawą do wystawienia oceny nieodpowiedniej jest też nagana dyrektora szkoły, j) uczeń manieusprawiedliwionych80godzin nieobecności wsemestrze 
	6) zachowanie naganne otrzymujeuczeń, który: a) notorycznienarusza regulamin szkolny, b) otrzymał liczne upomnienia wychowawcy i dyrektora szkoły; otrzymał dwie naganydyrektora szkoły, 
	c) używa przemocy(fizycznejlubpsychicznej) wobec kolegów, 
	d) niszczy mienieklasy, szkoły, kolegów, 
	e) ma lekceważący stosunekdo kolegów, pracowników szkoły, 
	f) używa wulgarnych słów, 
	g) oszukuje ikłamie, 
	h) ulega nałogom, wywierając negatywny wpływ na rówieśników, 
	znajistotniejszychkryteriów oceny zachowania. 
	4. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołąnieustala sięoceny zzachowania. 
	§ 56. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów wkonkretnejklasie. 

	2. 
	2. 
	Stopień celujący otrzymujeuczeń, który: 1) posiadł pełny zakres treści nauczania danego przedmiotu określonych przez 


	program, 
	2) oraz wykraczającepozaniego, 3) twórczorozwija własneuzdolnienia izainteresowania, 4) samodzielniewykonuje zadania(ćwiczenia), biegle wykorzystujączdobytąwiedzę, 5) takżewsytuacjachproblemowych,proponujeoryginalnerozwiązania, 6) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
	sportowych. 
	3. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Stopień bardzo dobry otrzymujeuczeń,który: 1) opanował pełny zakres treści nauczania danego przedmiotu, także zagadnienia trudneizłożone, 2) sprawnie i samodzielnie wykonuje zadania (ćwiczenia) o dużym stopniu 

	złożoności, 3) wykorzystującposiadanąwiedzę wsytuacjach nowychbądźproblemowych. 

	4. 
	4. 
	4. 
	Stopień dobry otrzymujeuczeń, który: 1) opanował istotne treści nauczania danego przedmiotu bardziej złożone niż treści 

	podstawowe, 2) samodzielniewykonujetypowe zadania(ćwiczenia) ośrednimstopniu trudności, 3) poprawniewykorzystując zdobytą wiedzę. 

	5. 
	5. 
	5. 
	Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 1) opanowałpodstawowetreści nauczaniadanegoprzedmiotu, 2) wykonuje typowe zadania (ćwiczenia) o niewielkim stopniu złożoności, 

	trudniejsze–zpomocąnauczyciela. 

	6. 
	6. 
	6. 
	Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 1) opanował(zna irozumie)koniecznetreści nauczania danegoprzedmiotu, 2) wykonuje zadania (ćwiczenia) o niewielkim stopniu trudności, z pomocą 

	nauczyciela, 3) wykorzystując elementarne wiadomości zprzedmiotu. 

	7. 
	7. 
	Stopień niedostateczny otrzymujeuczeń, który: 1) nie opanował treści niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu, co uniemożliwiamu dalszezdobywanie wiedzy, 


	2) nie jest w stanie wykonać zadań (ćwiczeń) o elementarnym stopniu trudności, nawetprzypomocynauczyciela. 
	§ 57. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Jeżeli uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie na 2 tygodnie, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, na spotkaniu z rodzicami w szkole lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, to zgłaszają swe zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania zprzewidywaną oceną. 

	2. 
	2. 
	Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie na 2 dni roboczych od dnia wpłynięcie pisemnych zastrzeżeń ucznialubjego rodziców. 

	3. 
	3. 
	Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, uczniów samorządu szkolnego (minimum 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącymtegozespołu. 

	4. 
	4. 
	Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału 


	o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej wzespole. 
	5. 
	5. 
	5. 
	Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

	6. 
	6. 
	Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zawiera imiona, nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny, termin spotkania zespołu, ostateczną ocenę zachowania 


	przewidywaną przez wychowawcę oddziału, podpisy osób uczestniczących 
	wspotkaniu. 
	7. 
	7. 
	7. 
	Nauczyciel, w zależności od charakteru przedmiotu, uzasadnia ustnie lub pisemnie ustalonąocenę. 

	8. 
	8. 
	Prace uczniów trzymanesąprzez nauczycieli wszkole do końca roku szkolnego. 

	9. 
	9. 
	Sprawdzone iocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi wszkole oraz jego rodzicom naichprośbę. 

	10. 
	10. 
	Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca ocenianiauczniajest udostępnianado wglądu uczniowilubjego rodzicom. 


	§ 58. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Informacje oWO rodziceotrzymują nazebraniach, auczniowie zposzczególnych zajęć edukacyjnychpodczaspierwszychlekcji. 

	2. 
	2. 
	Analizę skuteczności WO przeprowadza się na końcu roku szkolnego, a następnie dokonujesiękoniecznych zmian. 



	§ 59. 
	§ 59. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczniowie objęci zdalnym nauczaniem mają obowiązek sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus i poczcie klasowej lub innej poczcie zaproponowanej przez nauczyciela lub uczniów co najmniej raz na 24 godziny od poniedziałku do piątku. W szczególności oznacza to, że zadania, materiał, terminy wykonania zadań nie muszą być zapisane w sposób szczególny w Librusie. W czerwcu na posiedzeniu RPustalono ,żeplatformądozdalnejpracybędzieMicrosoftTeams. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Przy ocenianiu bierze się pod uwagę poprawność rozwiązywanych zadań oraz zaangażowanie ucznia w czasie zajęć on-line, wywiązywanie się ze zleconych zadań 

	iaktywności. 

	3. 
	3. 
	Prace należy odsyłać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Po tym terminie nauczycielnaprawo postawić ocenę niedostateczną. 

	4. 
	4. 
	Uczestnictwo uczniów w zajęciach w sposób określony przez nauczyciela i poddanie się zdalnemu ocenianiu jest obowiązkiem każdego ucznia. Brak realizacji tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji. Kontrola realizacji obowiązku nauki do 18 r.ż. na tej samej zasadzie jak w przypadku nauczania stacjonarnego. 

	5. 
	5. 
	Ocenianie uczniów w trakcie nauki zdalnej odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów wg zasad zawartych w statucie szkoły i przedmiotowym systemie oceniania każdego przedmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. 

	6. 
	6. 
	Waga oceny otrzymanej podczas nauki zdalnej jest sprawą indywidualną każdego nauczyciela. 

	7. 
	7. 
	Rodzice mają powiadomienia szkoły osytuacji, wktórej zróżnychprzyczyn uczeń zostanie pozbawiony dostępu do Internetu (brak laptopa, smartphone, brak sieci, trudności zdostępem dosieciitp.). 
	obowiązek


	8. 
	8. 
	W przypadku możliwości wprowadza się nauczanie hybrydowe (sprawdziany, oraz część zajęćpraktycznychodbywa się wszkole). 


	Przepisy dotyczące zdalnego nauczania będą na bieżąco aktualizowane na podstawie wydanych rozporządzeń przez MEN. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Dotechnikumprzyjmowani są absolwenci szkołypodstawowej. 

	2. 
	2. 
	Do szkołypolicealnejprzyjmowane sąosobyposiadające wykształcenieśrednie. 


	§ 61. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Członkiem społeczności szkolnej staje się każdy, kto został przyjęty do Zespołu wokreślonyprzez regulamin rekrutacji sposób. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Zespołu z innych typów szkół regulują 

	odrębne przepisy. 

	3. 
	3. 
	Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzeniaspołecznego, majątku, urodzenia lubjakiekolwiekinne. 


	4. Prawa uczniów/słuchaczy: 1) prawo dootrzymaniainformacji natemat zakresu wymagań, 2) prawo doprocesu kształcenia,zgodnego zwymogamihigienypracy umysłowej, 3) prawo do opieki wychowawczej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowania godności własnej, 4) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osóbtrzecich, 5) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji w celu ich pogłębiania oraz korzystaniazwyposażenia Zespołu, 6) prezentowania swoic
	PromowaniaUczniów, 14)złożenia skargidoDyrektora Zespołu wprzypadku nieprzestrzegania jego praw. 
	5. Obowiązki uczniów/słuchaczy: 1) zapoznanie się z postanowieniami Statutu Zespołu i przestrzeganiu jego 
	postanowień, 2) systematycznego przygotowania się do zajęć edukacyjnych, pracowania nad 
	pogłębieniem wiedzyi własnym rozwojem, 
	3) przestrzeganie zarządzeńDyrektoraZespołu iuchwałRadyPedagogicznej, 4) dbanie owłasnezdrowieiżycie,nieużywanie środków szkodliwychdlazdrowia, 5) odnoszenie się z szacunkiem do koleżanek i kolegów szkoły oraz pracowników 
	Zespołu, 6) dbanie osprzęti mienieZespołu, 7) godnegoreprezentowania Zespołu, 8) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek we wszystkich bez wyjątku obiektach 
	szkolnych, 9) systematycznepogłębianie swojejwiedzy, 10)dbałość okulturęsłowa, 11)uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych (udział 
	traktowanyjest na równizuczestnictwem wzajęciach szkolnych). 
	6. Uczniowinie wolno: 1) wnosić na teren szkoły lub być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych 
	środków opodobnympsychoaktywnym działaniu, 2) wnosić nateren szkołyprzedmiotów isubstancji zagrażających zdrowiu iżyciu, 3) samowolnie wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania przerw i planowych 
	zajęć, 4) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy izgodynauczycielaizainteresowanych, 
	5) używać podczas zajęć edukacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych-w przypadku używania przez ucznia w/w urządzeń w czasie lekcji , zostaje ono zabrane przez nauczyciela i oddane po zakończeniu lekcji. Jeżeli uczeń odmawia oddania telefonu lubinnego urządzenia, sprawazostajezgłoszonadodyrektora, 
	6) wprowadzać obce osobynateren szkoły, 7) palić papierosów, używać ich elektronicznych zamienników i wyrobów nikotynopochodnych naterenieszkołyiwokółniej, 8) nosić strojów subkulturowych, wyzywających, emblematów klubów sportowych. 
	§ 62. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczniowie isłuchaczemogąbyć nagradzani za: 1) rzetelnąnaukęipracę społeczną, 2) wzorowąpostawęifrekwencję, 3) osiągnięcia wkonkursach, olimpiadach, 4) pracenad rozwojembazy szkoły. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Formy nagród: 1) pochwała wychowawcyklasy, 2) pochwałąDyrektora Zespołu, 3) wyróżnieniaucznia, słuchacza naforumklasylubcałejplacówki, 4) nagrodarzeczowa lubpieniężna wmiaręmożliwościfinansowych szkoły, 5) listpochwalny skierowanydo rodzicówucznia, 6) przyznawanie nagród i dyplomów, informacje o osiągnięciach uczniów na stronie 

	internetowejplacówki. 

	3. 
	3. 
	Nagrody przygotowywane są na wniosek dyrektora Zespołu, wicedyrektora oraz poszczególnych nauczycielilubinnegoorganu szkoły. 

	4. 
	4. 
	Do każdej przyznanej nagrody uczeń/słuchacz lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę wterminie 14dni. 


	§ 63. 
	1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu uczeń i słuchacz może zostać ukarany: 1) upomnieniem wychowawcyklasy, 2) naganą wychowawcyklasy, 3) upomnieniemDyrektoraZespołu, 4) naganąDyrektoraZespołu, 5) przeniesieniemdorównoległejklasy, 6) usunięciemze szkoły, 7) zawieszeniem uczestnictwa we wspólnych dla klasy lub szkoły imprezach, 
	wyjściach, np. do kina czy teatru, wycieczkach w zamian za obowiązek bycia 
	w tym czasie w szkole i wykonywania powierzonych czynności (wcześniej ustalonychprzez wychowawcę, pedagoga, dyrektora szkoły). 
	2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia/słuchaczazlisty wprzypadku: 1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu innych 
	członków społeczności szkolnej, w tym dopuszczania się kradzieży, pobić, wymuszeń, 2) naruszania godności i nietykalności osobistej oraz psychicznego lub fizycznego 
	znęcaniasięnadinnymiczłonkami społeczności szkolnej, 3) naruszania zasadtolerancjiświatopoglądowej, religijnej, rasowejikulturowej, 4) dystrybucjinarkotyków iśrodkówpsychotropowych oraz ichposiadania, 5) używania alkoholu iśrodków odurzających oraz bycia podich wpływem na terenie 
	szkoły, wjejobrębie oraz podczas wycieczek, 6) opuszczaniabez usprawiedliwieniaobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 7) demoralizującego wpływu na innych uczniów przez długotrwałe i demonstracyjne 
	lekceważenie podstawowych obowiązków szkolnych, o ile inne kary nie odniosły skutku, 8) uczeń może być również skreślony w przypadku dotyczącego go prawomocnego wyroku sądowego, 9) zniesławienie stronieinternetowej. 
	Szkoły,np.na 

	3. 
	3. 
	3. 
	Od decyzji przysługuje uczniowi, jego rodzicom/prawnym opiekunom lub słuchaczowi prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Śląskiego KuratoraOświaty zapośrednictwemdyrektoraZespołu. 

	4. 
	4. 
	Przed skreśleniem ucznia z listy uczniów Dyrektor zasięga opinii samorządu uczniowskiego. 

	5. 
	5. 
	Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próbny (nie dłużej jak na pół roku), jeżeli uczeń otrzyma poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. 


	§ 64. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone wszkole. 

	2. 
	2. 
	Wprzypadku ich zniszczenia uczeńlub słuchacz ponosikoszty materialne naprawylub odkupienia. 

	3. 
	3. 
	Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody. 

	4. 
	4. 
	Szkoła nie odpowiada za zgubione lub skradzione przedmioty wartościowe, niezwiązane z procesem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, np. telefony komórkowe iinny sprzętelektroniczny,biżuterięitd. 


	§ 65. 
	1. Procedurazwalnianiauczniówzzajęć wychowaniafizycznego. 
	1) Zwolnienie roczne z zajęć wychowania fizycznego może nastąpić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego nie później niż do 30 wrześniakażdegoroku szkolnego. 
	2) Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć Dyrekcji szkoły oraz pielęgniarce szkolnej i po ich weryfikacji dostarczyć odpowiedniemu nauczycielowi wychowaniafizycznego. 
	3) Zwolnienie semestralne z zajęć wychowania fizycznego należy dostarczyć wterminiedo21dni,odpoczątku semestru,na któreprzypada. 
	4) Wprzypadku zwolnienia przypadającego na jeden semestr ocenąkońcoworoczną stajesię ocena semestralna. 
	5) Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres do 7 dni. Zwolnienie takie powinno zawierać krótkie wyjaśnienie 
	powodu, dla którego uczeń nie ćwiczy. Zwolnieniedłuższeniż7dnimoże wystawić 
	jedynielekarz. 
	6) W przypadku ograniczeń zdrowotnych po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia, uczeń może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, bez konieczności wykonywania wszystkich ćwiczeń zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaświadczeniepowinnobyćdostarczone wterminach opisanychpowyżej. 
	7) W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor może zwolnić ucznia, który nie dopełnił terminów, októrych mowa wpunkcie1i3. 
	§ 66. 
	1. Organizacja lekcjireligiiw szkole 
	1) Uczniom niepełnoletnimna życzenierodziców (prawnych opiekunów)lubżyczenie uczniów pełnoletnich szkoła organizujenaukęreligii. 
	2) Życzenie, o którym mowa w pkt. 1, jest wyrażane w formie oświadczenia, które ważne jestdoodwołania, możenatomiastzostaćzmienione. 
	3) Na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym wychowawcy klas zbierają oświadczeniarodziców/prawnych opiekunów. 
	4) Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacjiprzez kogokolwiek wjakiejkolwiekformie. 
	5) Uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcji religii, w sytuacji, gdy zajęcia te odbywają się pomiędzy innymi lekcjami, udają się do biblioteki szkolnej, gdzie znajdująsiępod opiekąbibliotekarza. 
	6) Obecność wbibliotece jest odnotowywanaprzezbibliotekarza. 
	7) Uczniowie uczęszczający na naukę religii mogą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje aZespołem. 
	8) Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii mogą uczęszczać na zajęcia 
	dodatkowezetyki. 
	§ 67. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Przewidywane dla ucznia roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się na dzień poprzedzający zebranie z rodzicami, które odbywa się najpóźniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (terminy zebrań podane w dniu rozpoczęcia roku szkolnego) -sposób zapoznania się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych iprzewidywaną ocenąklasyfikacyjną z zachowania opisanyjest w§48WO. 

	2. 
	2. 
	Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się najpóźniej do dnia poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne radypedagogicznej. 

	3. 
	3. 
	Rada pedagogiczna zatwierdzająca roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania odbywa się tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( z wyjątkiem posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej wynikiegzaminów klasyfikacyjnych). 


	§ 68. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Zgodniezbrzmieniem rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowej zdnia29 września 2014 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej także rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) zakres danych, które szkoła maprawo gromadzić obejmuje: 

	2. 
	2. 
	Oznaczatowpraktyce,że: 


	1) imię, nazwisko iadres zamieszkania ucznia, 
	2) imiona,nazwiska iadresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów). 
	1) rodzice nie są na mocy przepisów prawa zobowiązani do podawania szkole jakichkolwiek innych swoich danych osobowych, takich jak miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko czy numertelefonu służbowego, 
	2) zbieranie potrzebnych szkole danych o uczniach lub ich rodzicach, które nie wynikająbezpośredniozprzepisów prawa, wymaga pisemnej zgody rodziców, 
	3) przetwarzanie danych bez zgody osoby zainteresowanej jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku uzyskania jej zgody nie było możliwe. Wówczas można przetwarzaćdane, jednak wyłącznie do chwili, wktórej uzyskanie zgodybędzie możliwe. 
	§ 69. 
	1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach sprawują: 
	1) nauczycieleprowadzącyzajęcia dydaktyczne, 
	2) nauczyciele-bibliotekarze podczasprzebywania uczniów wczytelni szkoły, 
	3) nauczycieledyżurujący-podczasprzerw między zajęciami, 
	4) pedagog szkolny. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Opiekę nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych oraz imprez iprac społecznych sprawują osobyprowadzące zajęcia lub osoby, którym przydzielono funkcjęopiekunów stałychlubdoraźnych. 

	3. 
	3. 
	Zadanianauczycieliwzakresie zapewnieniabezpieczeństwa uczniom 


	1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 
	którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 
	2) Nauczycielwtrakcieprowadzonych zajęć wklasie: 
	a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Zespołu celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć wdanym miejscu, 
	b) podczaszajęćnauczycielnie możepozostawić uczniówbez żadnejopieki, 
	c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomićDyrektoraZespołu, 
	d) nauczycielpowinien kontrolować właściwąpostawę uczniów wczasie zajęć;, 
	e) korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcjiipo jejzakończeniu, 
	f) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej. 
	4. Wychowawcyklas są zobowiązanizapoznać uczniów z: 
	1) zasadamipostępowaniaw raziezauważeniaognia, 
	2) sygnałami alarmowymina wypadek zagrożenia, 
	3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych oraz planem izrejonem rozśrodkowania, 
	4) zasadami zachowania iwynikającymi ztegoobowiązkami wczasie zagrożenia. 
	5. 
	5. 
	5. 
	5. 
	Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 

	i zarządzenia odnośnie BHP i p/poż. , a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

	6. 
	6. 
	Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów nauczycielskich według opracowanego harmonogramu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w przerwach pomiędzylekcjamiipo ich zakończeniu. 

	7. 
	7. 
	Nauczycielodpowiada zabezpieczeństwouczniów wtrakciepełnionego dyżuru. 

	8. 
	8. 
	Nauczycielponosi odpowiedzialność materialną za szkodypowstałe wczasie imiejscu jego dyżuru w szkole, jeśli dopuścił się zaniedbania obowiązków służbowych (np. nieobecnośćnadyżurze). 

	9. 
	9. 
	W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego obowiązki pełni nauczyciel przewidziany wharmonogramie dyżurów zastępczych lub inny, wyznaczony przez Dyrektora Zespołu. 

	10. 
	10. 
	Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym wicedyrektoralubDyrektora Zespołu. 

	11. 
	11. 
	Podczas przerw pomiędzy lekcjami, przed nimi i po nich nauczyciel jest zobowiązany zapobiegać: 


	1) niebezpiecznymzabawom izachowaniom uczniów, przejawombraku kultury, 
	2) paleniu papierosów, używaniu irozprowadzaniu narkotyków, piciu alkoholu, 
	3) zanieczyszczaniu korytarzy szkolnychipomieszczeń sanitarnych, 
	4) niszczeniu mienia. 
	12. 
	12. 
	12. 
	Nauczyciel zobowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogąbyć wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia iśrodki ochronyindywidualnej. 

	13. 
	13. 
	Nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia (pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody 


	elektryczne, ostre przedmioty, sprzęty i narzędzia itp.) musi, jeśli to możliwe, albo 
	sam usunąć, alboniezwłoczniezgłosićkierownictwu Zespołu. 
	14. 
	14. 
	14. 
	Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach oraz do zamykania sal lekcyjnych podczas przerw, gdy jest w pomieszczeniu nieobecny, anauczyciel wychowania fizycznego szatni koło sali gimnastycznejna czaslekcji. 

	15. 
	15. 
	Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania ikończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

	16. 
	16. 
	Do obowiązków nauczyciela należy kontrola obecności uczniów na każdej lekcji (odnotowywanie frekwencji w dzienniku elektronicznym) oraz reagowanie na nagłą absencję ucznia uczestniczącego uprzednio w zajęciach lub nieobecność niepotwierdzoną przez rodziców. Frekwencję ucznia, który uczestniczy w wycieczce, wtym wzawodachikonkursach, uzupełnianauczycielprowadzący wycieczkę. 

	17. 
	17. 
	Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się wczasiezajęć. 

	18. 
	18. 
	W pracowniach ozwiększonymryzyku wypadku (fizycznej,chemicznej,technicznej, informatycznej, elektrycznej i elektronicznej) prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o: 


	1) wyłączeniegłównego zaworu gazu, 
	2) wyłączenienapięciaprądu elektrycznegoze stanowisk uczniowskich, 
	3) zabezpieczenie maszyn iurządzeń, 
	4) kontrolowanie, czy gaśnica znajduje się we właściwym miejscu, widocznym idostępnym, 
	5) uniemożliwieniedostępu uczniówdo substancjitrujących. 
	19. 
	19. 
	19. 
	19. 
	Opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, biblioteki, sali gimnastycznej, 

	a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje znimi uczniów. 

	20. 
	20. 
	Przed rozpoczęciem zajęć w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel ma obowiązek sprawdzić stan obiektu, w tym nawierzchni i sprzętu sportowego, dostosować ćwiczenia do istniejących warunków i zadbać o dobrą organizację zajęć oraz zdyscyplinowanieuczniów. 

	21. 
	21. 
	Nauczyciele wychowania fizycznego muszą dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być asekurowani. Nie wolno wydawać uczniom: kuli, oszczepu, dysku, ciężarów, skoczni wzwyż oraz innego mogącego stanowić zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży sprzętu bez obecności nauczyciela. 

	22. 
	22. 
	W Zespole funkcjonuje gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej , w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne, o charakterze higieniczno-sanitarnym. Zakres czynności oraz czas pracy higienistki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz resortowych. 

	23. 
	23. 
	Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt iśrodki, aczasjegopracydostosowanyjestdoczasu pracy szkoły. 

	24. 
	24. 
	Realizację zadań z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej wspiera pedagog szkolny. 

	25. 
	25. 
	Na stanowiskach komputerowych dostępnych dla uczniów instaluje się oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. Obowiązek aktualizacji oprogramowania spoczywa na opiekunie stanowiska komputerowego. 

	26. 
	26. 
	Budynek szkoły i teren przyszkolny objęte są monitoringiem wizyjnym w celu zapewnieniabezpiecznych warunkównauki, wychowania iopieki 


	§ 70. 
	1. Tryb usprawiedliwianiaizgłaszanianieobecnościuczniów nazajęciach edukacyjnych: 
	1) uczestnictwo uczniów szkoły w zajęciach ma charakter obowiązkowy i stanowi jeden zpodstawowych elementów procesu kształcenia, klasyfikacji iprzeprowadzaniaegzaminów, 
	2) nieobecność ucznia na zajęciach organizowanych przez szkołę wymaga usprawiedliwienia na zasadach określonych indywidualnie przez wychowawcę klasy(np. zaświadczenielekarskie), 
	3) rodzice /opiekunowie prawni mogą zwrócić się do wychowawcy klasy 
	ousprawiedliwienienieobecnościucznianazajęciach, 
	4) decyzję o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy po zapoznaniu się z prośbą osoby uprawnionej tj. rodziców /opiekunów prawnych, 
	5) prośba o usprawiedliwienie nie obecności może mieć formę tradycyjną pisemną lub elektroniczną zapośrednictwemdziennika elektronicznego, 
	6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca może usprawiedliwić nieobecnośćucznianazajęciach edukacyjnych wtrybie szczególnym. 
	2. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Tryb zwalnianiauczniówwbieżącymdniu nauki: 

	1) Rodzice/opiekunowie prawni ucznia oraz nauczyciele lub higienistka szkolna wuzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z jednych lubkilku zajęćedukacyjnych wciągu jednego dnianauki. 

	3. 
	3. 
	Tryb zwalniania uczniów celem przygotowania się do udziału w olimpiadach ikonkursach ogólnopolskich: 


	1) uczniowie w porozumieniu ze swymi rodzicami/opiekunami prawnymi mogą wuzasadnionych przypadkach zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Zespołu 
	ozwolnienie zuczestnictwa wzajęciach edukacyjnych celem przygotowania siędo 
	udziału w olimpiadach na szczeblu okręgowym (do 1 tyg.) lub centralnym (do 2 
	tyg.), 
	2) zwolnienie następuje po uzyskaniu pisemnej zgody zespołu nauczycieli uczących w klasie (podpisy zespołu uczącego pod prośbą o zwolnienie), zgody rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia i akceptacji zwolnienia przez DyrektoraZespołu. 
	4. 
	4. 
	4. 
	Uczeń reprezentujący szkołę w olimpiadzie przedmiotowej lub ogólnopolskim konkursie ma prawo po ich zakończeniu do 7-dniowego okresu ochronnego (niepytania) w celu uzupełnienia zaległości edukacyjnych. Jeśli wtym czasie ma odbyć się sprawdzian pisemny/badanie kompetencji uczeń zobowiązany jest do zaliczenia go w późniejszym -wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu – terminie, ale nie późniejniż14dnioddatypierwszego sprawdzianu. 

	5. 
	5. 
	Uczeńpełnoletni może sam usprawiedliwiać się lub zwalniaćzzajęć; 


	1) rodzice/prawniopiekunowie wyrażająwtymprzypadku zgodęna piśmie, 
	2) nieobecności usprawiedliwione przez pełnoletniego ucznia powyżej 7 dni wymagająpotwierdzeniaprzez rodzica/prawnegoopiekuna. 


	§ 71. 
	§ 71. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Zapisy niniejszego statutu stosuje się dla oddziałów 4 – letniego technikum za wyjątkiem: 1) §22ust.3pkt. 1(10godzin doradztwazawodowego wcyklu kształcenia) 2) §51ust.11(egzamin zawodowyi obowiązekprzystąpieniadoniego) 

	2. 
	2. 
	Kształcenie woddziałach4-letniegotechnikum jestprowadzonewzawodach: 1) Technik elektryk –311303 2) Technik elektronik –311408 3) Technikinformatyk-351203 


	4) Techniklogistyk-333107 
	5) Technik spedytor-333108 
	6) tj. zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Praca dydaktyczna na zajęciach kształcenia zawodowego w oddziałach 4-letniego technikum, za wyjątkiem klas pierwszych rozpoczynających naukę z dniem 1września 2019 roku, prowadzona jest w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej wart.1,wbrzmieniu dotychczasowym. 

	4. 
	4. 
	Nauka woddziałach4-letniegotechnikumtrwa 4lata. 

	5. 
	5. 
	Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez czterylataszkolnewtechnikum. 


	§ 72. 
	Z dniem 1 września 2020 roku wygasza się klasy pierwsze, a kolejnych latach odpowiednio drugieitrzecieoddziałów 4-letniegotechnikum. 
	§ 73. 
	Uczeń oddziałów 4-letniego technikum przystępuje odpowiednio do egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a uczeń klasy pierwszej od 
	r. szk. 2019/20przystępujedonich obowiązkowo. 
	§ 74. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych wszkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 

	klasyprogramowo wyższejipowtarza klasę. 

	3. 
	3. 
	Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasyprogramowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planemnauczania realizowane wklasieprogramowowyższej. 



	§ 75. 
	§ 75. 
	1. Ceremoniał szkolny: 
	1) Szkoła posiada symbol w postaci logo prezentującego uproszczony obraz radiostacji gliwickiej oraz koło zębate. Logo umieszczane jest na pismach urzędowych, stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, dyplomach,zaproszeniachitp. 
	2) Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja), Dzień Edukacji Narodowej(14października), Narodowe ŚwiętoNiepodległości(11listopada). 
	3) Rozwojowi obyczajowości szkolnej i kształtowaniu właściwych postaw etycznych ipatriotycznych służątakżenastępującedziałania: a) uroczyste rozpoczęcieizakończenieroku szkolnego, b) apele, wystawy, konkursy, pogadanki, prelekcje i audycje przez radiowęzeł 
	organizowanezokazjiświąt narodowych oraz rocznic historycznych, c) klasowe spotkaniaświąteczne, d) ślubowanie klaspierwszychpodczas Dnia Łącznościowca, e) uroczystepożegnanie absolwentówtechnikum. 
	4) Podczas uroczystości szkolnych eksponowane są najważniejsze symbole narodowe, czyli godło i flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej, do których należyodnosić sięzeszczególnym szacunkiem. 
	5) Podczas ważnych uroczystości społeczność szkolna śpiewa hymn narodowy. Podczas wykonywania hymnu obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagiispokoju orazzdjęcie nakrycia głowy wprzypadku mężczyzn. 
	6) Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt 
	państwowychiszkolnych. 7) Uczeń ma prawo iobowiązekpoznaniahistorii szkoły. 8) Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz, w czasie obchodów rocznic, 
	światpaństwowych, oświatowych. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Wtrakcieuroczystości wymienionych wust.1uczniów obowiązuje strójgalowy. 

	3. 
	3. 
	Szkoły wchodzące wskładZespołu używająpieczęci urzędowych zgodnie zodrębnymi przepisami. 

	4. 
	4. 
	Tablice ipieczęcie szkół wchodzących wskładZespołu zwierają nazwęZespołu inazwę szkoły. 

	5. 
	5. 
	Szkołaprowadziiprzechowujedokumentacjęzgodniezodrębnymiprzepisami. 

	6. 
	6. 
	Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

	7. 
	7. 
	Sposóbprzyjmowania uczniów isłuchaczydo szkoły określaregulamin rekrutacji. 

	8. 
	8. 
	Szkoła wystawia legitymacje szkolne iświadectwa szkolnedla wszystkich uczniów. 

	9. 
	9. 
	Statut szkoły dotyczy dyrekcji, pracowników pedagogicznych rodziców, uczniów isłuchaczy. 

	10. 
	10. 
	Statut szkoły znajduje się u Dyrektora i jest dostępny na stronie internetowej Zespołu SzkółŁączności wGliwicach 

	11. 
	11. 
	ZarównoStatut,jaki wszelkie zmiany zatwierdzaRada Pedagogiczna. 

	12. 
	12. 
	Dyrektor szkoły sporządza tekst jednolity Statutu w ciągu 7 dni od dnia uchwały Rady Pedagogicznej 
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