
 
 
 
 

STATUT 
TEKST JEDNOLITY 

 
(z dnia 15.01.2014r.) 

 
 
 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH 
im. prof. Karola Olszewskiego 

W SĘDZISZOWIE MŁP. 

 
 
 
 
 
 



Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. 
został opracowany w oparciu o następujące przepisy prawa: ustawę z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 
rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zmianami) Załącznik nr 5a – 
Ramowy statut Publicznego Technikum, Załącznik nr 5- Ramowy statut  Liceum 
Profilowanego, Załącznik nr 5e – Ramowy statut Publicznej Szkoły Policealnej oraz  
rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów ( Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz.562 ze zmianami) 

 
§ 2.Statut określa cele i zasady organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w Zespole 
        Szkół Technicznych imieniem profesora Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. 
§ 3. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. jest 
        finansowany na zasadach jednostki budżetowej. 
§ 4.Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp  mieści 
        się: 
      1. Główna siedziba ZST  w budynku „A” :  39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 2, 

2. Budynek „B” przy ulicy Szerokiej 5  
3. Budynek „C” przy ulicy 3-go Maja 9.  
 

§ 5.W Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp 
prowadzone są zajęcia praktyczne w pracowniach  mieszczących  się w budynku „B”. 

 
§ 6.1.Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. tworzą szkoły ponadgimnazjalne 
następujących  typów: 

1)  Czteroletnie Technikum po gimnazjum kształcące w zawodach: 
a) technik elektryk  
b) technik elektronik  
c) technik handlowiec  
d) technik telekomunikacji  
e) technik mechanik  
f) technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych  
g) technik informatyk  
h) technik usług fryzjerskich  
i) technik cyfrowych procesów graficznych  
j) technik urządzeń sanitarnych  
k) technik drogownictwa  

2) skreślony. 
3) Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: 

a) elektryk  
b) stolarz  
c) fryzjer 

    4) Dwuletnia stacjonarna Szkoła Policealna dla Dorosłych po Liceum 
Ogólnokształcącym,  Technikum, Technikum Uzupełniającym, kształcąca w 
zawodach: 



a) technik administracji,  
b) technik usług kosmetycznych, 
c) technik informatyk. 

 
§ 7. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę ustala zawody, w 

których kształci szkoła po zasięgnięciu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
 
§ 8.Organem prowadzącym Szkołę jest  Powiat  Ropczycko - Sędziszowski. 
 
§ 9.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty . 
 
§ 10. Szkoły tworzące ZST mogą należeć do różnych stowarzyszeń i organizacji oraz 

współpracować  z różnymi zakładami edukacyjnymi w Polsce i na świecie. 
 
§ 11.1.Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Zespole Szkół – należy przez to rozumieć szkoły tworzące ZST wymienione w § 6. 

2) WSO- należy przez nie rozumieć wewnątrzszkolny system oceniania ,określany jako zbiór 
zasad oceniania w danej szkole wypracowany przez całą radę pedagogiczną.  

3) uczeń- należy przez to rozumieć osobę kształcącą się w Technikum,  Zasadniczej Szkole 
Zawodowej i Szkole Policealnej dla Dorosłych. 

4) klasy- należy przez to rozumieć również oddziały. 

5) Opiekun- należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono opiekę w  oddziale 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych. 

 

Rozdział II  
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 12. Cele i zadania Szkoły realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,w 
szczególności  : Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordatem między 
Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską, ustawą   o systemie oświaty, ustawą „ Karta 
Nauczyciela”, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodowym Paktem  Praw 
Obywatelskich i Politycznych, Konwencją o Prawach Dziecka, Programem Polityki 
Prorodzinnej Państwa, ustawą o działalności Administracji Rządowej, Podstawą  Programową 
Kształcenia Ogólnego. 

§ 13.  Do podstawowych  zadań Szkoły należą:  

1. Realizacja programów nauczania  uwzględniających podstawę programową 
kształcenia ogólnozawodowego. 

2. Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe,  



3. Umożliwianie teoretycznego i praktycznego przygotowania uczniów do wykonywania 
zawodu, 

4. Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia na poziomie wyższym lub podjęcia pracy, 

5. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad 
określonych w ustawie  o systemie oświaty , stosownie do warunków szkoły i wieku 
uczniów,  

6.  Sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz 
możliwości szkoły.  

7. Zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom  m.in.: poprzez sprawowanie opieki nad 
uczniami. 

a)  w czasie lekcji przez  nauczycieli prowadzących, 

b) w czasie przerw między lekcjami  przez nauczycieli dyżurujących zgodnie z 
ustalonym przez Dyrektora Szkoły harmonogramem dyżurów, 

c) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą przez  nauczyciela  
i  opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. 

      8.  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:  

1) rozpoznawanie zainteresowań, uzdolnień i trudności oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

2) planowanie i koordynowanie  działań wspierających realizowanych przez zespoły 
nauczycieli i specjalistów, 

3) współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem 
wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dokonywanie oceny 
efektywności ich realizacji, 

4) utrwalanie poczucia tożsamości religijnej przez tworzenie odpowiednich 
warunków do nauki religii, organizację imprez i konkursów o charakterze 
religijnym, udział w uroczystościach kościelnych, 

9. Rozwijanie wychowania patriotycznego m.in.:  poprzez: kształtowanie więzi                 
      z narodem, jego historią, tradycją i kulturą ( mała i wielka ojczyzna ), zapoznawanie 
      uczniów z historią regionu, walorami kulturowymi i turystycznymi oraz    z ludźmi 
      zasłużonymi dla regionu, przygotowanie młodego człowieka do życia w 
      społeczeństwie     i do służby własnemu narodowi, budzenie wrażliwości, tolerancji i 
      miłości do człowieka, rozwijanie szacunku dla symboli narodowych, wychowanie 
      świadomego patrioty, odpowiedzialnego za siebie, rodzinę, środowisko  i naród, 
      organizowanie apeli i akademii związanych  ze świętami narodowymi i lokalnymi. 
 

     10. Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki  kulturalnego spędzania 
      czasu wolnego poprzez: 

 
a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego 

zainteresowania, 
b) organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych, 
c) udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, 
d) prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi, 



e) prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z 
poszczególnych przedmiotów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 

f) przygotowanie okolicznościowych programów artystycznych, 
g) organizowanie zbiorowych wyjść na koncerty, seanse filmowe i spektakle teatralne, 
h) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 
i) pielęgnowanie kultury słowa – udział młodzieży w konkursach recytatorskich, 

krasomówczych, poezji religijnej i poezji śpiewanej, 
j) pracę uczniów w kołach zainteresowań.  
 

11. Udzielanie    wsparcia i pomocy uczniom z rodzin dysfunkcyjnych przez     pedagoga 
szkolnego przy współpracy  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem Rejonowym w 
Ropczycach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie 
Młp.  oraz  innymi  instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi pracę       
z uczniami. 

 
12. Współpracowanie  z Radą Rodziców w zakresie  organizacji  działań opiekuńczych dla 

uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
pomoc i wsparcie. 

 
13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację procedury „ Niebieska Karta” 
 
§ 14.1. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów w formie 
programowych ścieżek edukacyjnych polegających na akcentowaniu podstawowych 
zagadnień prozdrowotnych, ekologicznych, europejskich, regionalnych, medialnych, 
filozoficznych. 

 2. Szkoła realizuje uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu  z Radą 
     Pedagogiczną Szkolny  Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.  

§ 15.1.Szkoła zapewnia stałą opiekę i doraźną pomoc pielęgniarską oraz profilaktykę 
zdrowotną. 

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno –pedagogicznej  rodzicom i 
uczniom. 

 
Rozdział III 

 
ORGANY SZKOŁY 

 
§ 16.Organami szkoły są: 
 

1)  Dyrektor Szkoły, 
2)  Rada Pedagogiczna, 
3)  Rada Rodziców, 

     4)  Samorząd Uczniowski 
     5) Rada Uczniowska- w Szkole Policealnej 
 
§ 17.1. Dyrektor szkoły jest pracodawcą w stosunku do  zatrudnionych nauczycieli i osób nie 
będących nauczycielami. 
 2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 



1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły                         
i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych     
w szkole i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy 
współpracujących ze szkołą, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne, 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły, podjętych w ramach jej 
kompetencji stanowiących, 

5) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej ( jako jej przewodniczący), 
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zgodnie              

z przepisami w tym zakresie, 
7) dopuszczenie do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

przedstawionego przez nauczyciela programu nauczania, 
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 
9) powierzanie każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej jednemu              

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.  
10) podawanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca  szkolnego zestawu 

podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego, 
11) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 
12) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 
informacji o działalności szkoły na podstawie odrębnych przepisów, 

13) zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawanie nagród 
oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

14) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 
sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 

15) współpracowanie ze wszystkimi organami  szkoły, 
16) rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy poszczególnymi organami,  
17) zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom ubiegającym się o 

stopień nauczyciela kontraktowego , mianowanego i dyplomowanego. 
18) zapewnienie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych 

prowadzonych w szkole nauczycielowi odbywającemu staż  , a także udział            
w formach kształcenia ustawicznego, 

19)  ponoszenie odpowiedzialności za uwzględnienie w szkolnym zestawie nauczania 
całości podstawy programowej kształcenia ogólnego,  

20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 
21) organizowanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
22) wyznaczenie osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. 
 

 
§ 18.1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub w razie jego 
nieobecności wicedyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych. 
 



§ 19.1.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby   
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

1) pracownicy szkoły nie będący nauczycielami, 
2) przedstawiciele rodziców, 
3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych organizacji 

społecznych współpracujących ze szkołą, 
4) pracownicy służby zdrowia powołani do sprawowania opieki higieniczno-

lekarskiej nad uczniami, 
5) przedstawiciele innych instytucji i organizacji, których cele są zgodnie z celami 

szkoły. 
2. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. 

3. Zebrania RP mogą być organizowane: 
1) z inicjatywy przewodniczącego, 
2) Kuratora Oświaty, 
3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i początku 
zebrania.  

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 

§ 20.1 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieliszkoły 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
6) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców:  
       a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o    
            charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 
        b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb     
            danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze  
             profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć          

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w szkole. 

3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Kuratora Oświaty o odwołanie z 
funkcji dyrektora szkoły. 
 



§ 21.1Rada Pedagogiczna  uchwala statut szkoły i jego zmiany. 
2. Rada Pedagogiczna powołuje Komisję Statutową, której zadaniem jest: 

1) aktualizacja Statutu, 
2) sprawdzenie jego zgodności z aktami prawnymi wyższej rangi, 
3) sprawdzenie zgodności ze Statutem regulaminów obowiązujących w Szkole, w tym 

regulaminu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
3. Rada Pedagogiczna przedkłada uchwalony Statut organowi prowadzącemu celem  
sprawdzenia jego zgodności z prawem. 

 
§ 22.1.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej 1/2 jej członków,  
§ 23. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 
§ 24. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej,  jeżeli 
stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa.   O fakcie wstrzymania wykonania 
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę, jeśli 
stwierdzi, że jest ona niezgodna   z przepisami prawa. Decyzja Kuratora jest w tym względzie 
ostateczna. 
 
§ 25. Szczegółową organizację pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Pracy Rady 
Pedagogicznej. 
 
§ 26.1. W Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. działa  Rada Rodziców 
reprezentująca ogół rodziców uczniów.  

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

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad 
klasowych do rady rodziców szkoły. 

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, 
organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 
4. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności: 

 
1) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły m.in.: poprzez  udzielanie zapomóg 

uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, organizowanie wycieczek,  
programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców. 

2) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania, 
      realizacji celów i zadań szkołym.in.: poprzez  udział w szkoleniach, uroczystościach      
      i  akademiach szkolnych , spotkaniach integracyjnych. 
3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły. 
4) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania      
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli, 



b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania               o 
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Sposób wydatkowania 
tych funduszy określa regulamin. 

 
§ 27.1. W szkole działa   Samorząd Uczniowski, który. 
 

1)  tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2) najwyższą władzą samorządu jest ogólne zebranie członków. 
3) władzą wykonawczą samorządu są rady samorządu klasowego i szkolnego. 
4) zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
5) jedynym reprezentantem ogółu uczniów jest Rada Samorządu Szkolnego w składzie: 
      przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, i skarbnik. 
6) wybory do rad klasowych samorządu ( w skład których wchodzą:  przewodniczący, 

zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik) odbywają się na początku roku 
szkolnego. Radę klasową wybiera się w głosowaniu równym, tajnym spośród uczniów, 
danej klasy , na okres jednego roku szkolnego. 

7) radę samorządu szkolnego wybiera się na okres jednego roku szkolnego w głosowaniu 
równym, tajnym i powszechnym. 

8) uczniowie mogą przebywać w pomieszczeniu Samorządu Uczniowskiego tylko na 
przerwach. 

9) szczegółowe zasady dotyczące organizacji i zasad działania Samorządu Uczniowskiego 
określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 
2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają spośród nauczycieli uczniowie przy  
    akceptacji dyrektora szkoły. 
3. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności 
młodzieży. 

2) pomoc w organizowaniu zebrań. 
3) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu. 
4) informowanie młodzieży o uchwałach Rad Pedagogicznych dotyczących spraw 

uczniowskich. 
 
4. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami. 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań. 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej. 



5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu     
z dyrektorem. 

6) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły 
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. 

7) proponowania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole. 
8) wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za  uczniów w 

celu wstrzymania wymierzonej kary. 
9) udziału przedstawicieli samorządu – z głosem doradczym – w posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców ( w sprawach wychowawczych i opiekuńczych). 
10) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu 

samorządu. 
11) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna  samorządu. 
12) wnioskowania do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy. Dyrektor przedstawia 

powyższy wniosek do zaopiniowania Prezydium Rady Rodziców i Radzie 
Pedagogicznej. 

 
5. Samorząd Uczniowski współdziała z : innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami 
szkoły, wychowawcami klas, Samorządami Uczniowskimi innych szkół. 
 
 6. W Szkole Policealnej działa Rada Uczniowska. Rada Uczniowska może przedstawiać 
innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w  szczególności  
dotyczących respektowania praw ucznia Szkoły Policealnej. Szczegółowe zasady działalności 
określa regulamin Rady Uczniowskiej, uchwalony  przez   ogół uczniów Szkoły Policealnej. 
Regulamin Rady nie może być sprzeczny z  Statutem    Szkoły.  
 

Rozdział IV 
 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 
§ 28. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego.  
 
§ 29. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizuje się w pięciodniowym cyklu nauczania. 
 
§ 30.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja 
każdego roku, na podstawie planów nauczania.  
 
§ 31.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony                                 
z uczniów. 

1) przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 30 uczniów. 
2)  w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w 
oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie poprzednim. 
 

§ 32.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 
podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 



    §32.1. W Szkole Policealnej dla Dorosłych na pierwszym spotkaniu instruktażowym 
opiekun  oddziału podaje do wiadomości : 

1) wykaz zajęć edukacyjnych w danym semestrze, 
2) wykaz przedmiotów zawodowych, z których egzaminy będą przeprowadzone w 

formie pisemnej i ustnej – zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, 
3) WSO dla Szkoły Policealnej 

 
§ 33. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone       
w systemie klasowo-lekcyjnym. 
 
§ 34. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem szkół zawodowych, w których godzina 
lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.  
 
§ 35.1. W szkole mogą działać koła zainteresowań.  
 2.   Rodzaj kół zainteresowań funkcjonujących w szkole zatwierdza Dyrektor Szkoły po 
                zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
 3.  Liczba uczestników koła nie może być niższa niż 15 uczniów ( gdy nauczyciel 
                prowadzący zajęcia otrzymuje wynagrodzenie) lub dowolna gdy nauczyciel nie 
                pobiera wynagrodzenia. 
 4.   Prowadzenie kół zainteresowań jest dokumentowane w dziennikach pozalekcyjnych.  
 
§ 36.1. Szkoła posiada ceremoniał, który jednoczy społeczność szkolna, umacnia więzi 
między uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm. 
   2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się: 

 
1) obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających  

z kalendarza historycznego. 
2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 
3) Święto Patrona. 

 
3. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:  

 
1) święta państwowe 
2) wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe 
3) inne uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego 
4) podczas żałoby narodowej. 

 
4. Obowiązkiem społeczności szkolnej jest otaczanie czcią i szacunkiem symboli 

narodowych: godła, flagi i hymnu oraz odpowiednie zachowanie w trakcie oficjalnych 
uroczystości i religijnych. 

 
 § 37.1.   W szkole obowiązują „ Procedury przechodzenia uczniów między budynkami 
szkolnymi    i przenoszenia dokumentacji szkolnej”. 
 

2.   Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
Szkoły.  



3.  Pracownicy Szkoły  w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia, demoralizacji, 
postępują zgodnie z ustalonymi przez Szkołę procedurami. 

4.    Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki 
nad uczniami określa Regulamin Wycieczek Szkolnych. 
 
 
§ 38. Szkoła może przyjmować  uczniów szkół kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 
Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 
§ 39. W budynkach szkolnych A,B,C oraz w warsztatach funkcjonują szatnie. 
 
§ 40. W szkole działa  gabinet higieny szkolnej mieszczący się w budynku B. 
§ 41.1. W szkole prowadzone są zajęcia praktyczne w pracowniach  mieszczących  się w 
budynku „B”. 
2. Działalnością warsztatów szkolnych kieruje Kierownik Szkolenia Praktycznego, któremu 
podlegają nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne. 
 
§ 42.1. W szkole działa  biblioteka szkolna. 
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań     

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych  szkoły. 
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice     
          zgodnie z regulaminem biblioteki. 
 

4. Biblioteka szkolna umożliwia: 
 
1) prowadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza biblioteką,     
3) przeprowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów, 
4) korzystanie  z pracowni multimedialnej. 
 

5. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 
6. Biblioteka umożliwia korzystanie z księgozbioru wszystkim uczniom szkoły. 

 
7. Biblioteka wyposażona jest w odpowiedni sprzęt audiowizualny i multimedialny. 

 
 

8. Przy bibliotece działa czytelnia, w której uczniowie korzystają ze zbiorów 
bibliotecznych.  W czytelni odbywają się lekcje biblioteczne, projekcje filmów i 
programów edukacyjnych. 

 
9. Personel biblioteki stanowią bibliotekarze zatrudnieni w wymiarze zgodnym                     
z obowiązującymi przepisami. 

 
10. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

 
1) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego; 



2) opieka nad księgozbiorem i czytelnią; 
3) inspirowanie do czytelnictwa w szkole poprzez wystawy okolicznościowe, 

współzawodnictwo międzyklasowe, informowanie nauczycieli i wychowawców  
o czytelnictwie uczniów; 

4) udzielanie porad rzeczowych i bibliograficznych i bibliotecznych; 
5) praca organizacyjna: zakup nowości wydawniczych, oprawa i opis książek, selekcja 

księgozbioru, ewidencja czasopism, sporządzanie statystyki wypożyczeń, 
porządkowanie kartotek czytelników, prowadzenie dokumentacji. 

6) udostępnianie zbiorów,  
7) inspirowanie aktywu czytelniczego i jego szkolenie, 
8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa   i rozwijanie kultury czytelniczej 

uczniów m.in.: poprzez  organizację konkursów, prowadzenie klubu dyskusyjnego.                      
9) wykorzystanie komputera do zadań bibliotecznych i udostępnianie pracowni 

multimedialnej z jednoczesnym zabezpieczeniem przed dostępem do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju ucznia. 

 
11. Szczegółowa organizację pracy biblioteki określa regulamin. 

 
 § 43.1.  W szkole działa Komisja ds. przyznawania pomocy materialnej dla uczniów, która   z 
 Radą Rodziców organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 
rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Formami pomocy 
materialnej dla uczniów są: 

1) stypendium za wyniki w nauce z funduszu Rady Rodziców, 
2) stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów, 
3) zasiłek losowy. 
 

Rozdział V 
 
 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY 
 
 
§ 44.1. Dyrektor Szkoły zatrudnia:  nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi. 
 
        2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.  
 
§ 45.1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
 
§ 46.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 
 
        2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły podejmują działania profilaktyczne w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, w uzasadnionych przypadkach postępują 
zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. 

 
§ 47.1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 
 



1) realizowanie  zajęć zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, 
2) realizowanie podstawy programowej i programu nauczania, 
3) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 
4) dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia, rozwijanie jego zdolności i 

zainteresowania, 
5)  kształcenie  i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu 

Konstytucji RP oraz w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 
sprawiedliwości społecznej  i szacunku do pracy, 

6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, 

7) wykazywanie  się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów/słuchaczy oraz 
sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów, 

8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 
rozpoznanie potrzeb uczniów, 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 
merytorycznej, 

10)  informowanie uczniów i ich rodziców   o przewidywanych ocenach z poszczególnych 
przedmiotów i  stosować zasady określone w WSO i PSO,   

2. Nauczyciel  wybiera  program nauczania oraz podręcznik spośród programów                       
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia go do zatwierdzenia 
Dyrektorowi Szkoły. 

 
§ 48.1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe: 
 
2. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą zespół przedmiotów 

ogólnokształcących, w ramach którego mogą być tworzone podzespoły, 
3. Nauczyciele przedmiotów zawodowych tworzą zespół przedmiotów zawodowych,             

w ramach którego mogą być tworzone podzespoły, 
4. Do  zadań zespołów przedmiotowych należą w szczególności: 

1) koordynowanie działań dotyczących wyboru obowiązujących programów nauczania     
i podręczników przez nauczycieli, 

2) współpraca nauczycieli w celu uzgodnienia i zatwierdzenia modyfikacji programów 
      nauczania oraz sposobów ich realizacji, 
3) organizacja badania wyników nauczania, 
4) współdziałanie w urządzaniu pracowni, udoskonalaniu bazy dydaktycznej Szkoły         

i warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 
5) dokonywanie oceny realizacji programów nauczania i wyników nauczania, 

przedstawianie wniosków i spostrzeżeń Radzie Pedagogicznej, 
6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
7) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych                  

i eksperymentalnych programów nauczania. 
 

§ 49.1. Wychowawcy klas, opiekunowie organizacji młodzieżowych, pedagog, kierownik 
warsztatów  szkolnych tworzą Zespół Wychowawczy.  
 
       2. Do zdań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności : 

1) nadzór nad realizacją Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu 
Profilaktycznego, 

2) rozwiązywanie problemów wychowawczych, 



3) poprawa wyników w nauce – diagnozowanie uczniów pod kątem dysfunkcji   w 
zakresie trudności z nauką, wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów, 

4) poradnictwo zawodowe, 
5) wspieranie rodziców i ich pracy wychowawczej, 
6) dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, 
7) wymiana doświadczeń- szkolenia Zespołu Wychowawczego. 

 
§ 50.1.Oddziałem w szkole kieruje wychowawca wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 
 
       2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                  

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia/słuchacza, proces jego 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów/słuchaczy, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 
4) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, 
5) planowanie i organizowanie wspólnie z  uczniami i rodzicami różnych form życia 

zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski, 
           6)  ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, zgodnych       
                 z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczego, 

7)  diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie działań 
      zmierzających   do ich rozwiązania. 
8)  współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając     
      z nimi  koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu 
      uczniów/słuchaczy,   a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 
      opieka (dotyczy to zarówno uczniów/słuchaczy szczególnie uzdolnionych, jak i z 
      różnymi trudnościami  i niepowodzeniami), 
9)  utrzymywanie kontaktu  z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich 
działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 
     10)  współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
            kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 
            oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy 
            udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad 
            udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
     11)  zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
            szkolnym programem wychowawczym oraz postanowieniami szczegółowymi, 
            przyjętymi przez szkołę. 
3. Zmiana wychowawcy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z długotrwałą 
usprawiedliwioną nieobecnością, 

2) na uzasadniony wniosek rodziców uczniów/słuchaczy wskazujący na zaniedbanie 
obowiązków wychowawczych, 

3) z inicjatywy dyrektora, jeżeli sprawowana opieka wychowawcza jest 
niezadowalająca. 

4. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie zmiany wychowawcy: 



1) rodzice uczniów danej klasy przedkładają dyrektorowi wniosek o zmianę  
wychowawcy, 

2) wniosek musi mieć formę pisemną, zawierać podpisy minimum  2/3 rodziców 
uczniów danej klasy, 

3)  dyrektor  rozpatruje  wniosek po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                 
w terminie 14 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 
 § 51.1. W celu realizacji zadań statutowych szkoły dyrektor może  powołać następujące 
stanowiska   kierownicze: wicedyrektora, kierownika warsztatów szkolnych, kierownika 
szkolenia praktycznego.  

 
        2. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora,  kierownika warsztatów szkolnych, 

kierownika szkolenia praktycznego określa    Dyrektor Szkoły w zakresie czynności. 
 
 § 52.1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, do którego zadań  należą w 
  szczególności: 
 

1) prowadzenie  badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów. 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych  uczniów, 

3)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej 
4)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do     

rozpoznanych potrzeb: 
5)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   i 

młodzieży; 
6) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu  

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  
7)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach   

kryzysowych; 
8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych    

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
       2. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 53.1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje,  ustala                   
i powierza obowiązki szkolnemu koordynatorowi ds. bezpieczeństwa. 
 
       2. Szkolny koordynator , to funkcja społeczna, wynagrodzenie szkolnego koordynatora 

ds. bezpieczeństwa może być zwiększone poprzez dodatek do płacy zasadniczej               
w odniesieniu do wyznaczonego zakresu zadań i obowiązków. 

     53a. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu  
doradztwa  edukacyjno- zawodowego. 

 



§ 54.1. Dyrektor Szkoły i  nauczyciele  oraz rodzice współpracują ze sobą w sprawach 
wychowania i kształcenia. 
 
       2. Dyrektor Szkoły na pierwszym spotkaniu z rodzicami przedstawia główne zadania    

 edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły na dany rok szkolny i zapoznaje ze 
 statutem szkoły. 

       3. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu wywiadowczym zapoznają rodziców: 
1)  ze statutem szkoły 
2) z planami pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 
3) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,  
4) ze szkolnym programem wychowawczym, 
5) programem profilaktyki. 

Obecność na spotkaniu rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym. 
 

      4. Ustala się następujące formy przekazu informacji: 
1) zebranie ogólnoszkolne, 
2) co najmniej 3 zebrania wywiadowcze, 
3) indywidualne kontakty, 
4) rozmowy telefoniczne, 
5) listowne informacje o uczniu, 
6) adnotacje w zeszycie i dzienniczku. 
 

 
 

Rozdział VI 
 

Rekrutacja 
 
§ 55.1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas I Dyrektor Szkoły powołuje Komisję 

 Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 
      2. Kryteria rekrutacji do poszczególnych typów szkół opracowane są na podstawie 

odrębnych przepisów i są dostępne na stronie internetowej ZST im. prof. Karola 
Olszewskiego  w Sędziszowie Młp.  Informacji udziela także Sekretariat  Szkoły. 

 
§ 56.1. Do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani    są kandydaci, którzy 
ukończyli gimnazjum i nie przekroczyli 18 roku życia. 
       2. Do Szkoły Policealnej przyjmowani są  kandydaci, którzy uzyskali świadectwo  
       ukończenia szkoły: Technikum, Liceum. 
3. O przyjęciu kandydatów do Szkoły Policealnej decyduje  kolejność wnoszonych 
       podań. W przypadku liczby podań  przekraczających liczbę uczniów w oddziale Komisja 
       Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. 

 
 

 
 
 
 
 



Rozdział VII 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA 
 
 
§ 57. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
 
1. 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 programu 
nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

wychowawczej. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz  informowanie o nich 
uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), 

2) formułowanie trybu oceniania,  zachowania oraz informowanie o nich uczniów  
i  rodziców  (opiekunów prawnych), 

3) bieżące ocenianie , śródroczne, semestralne i roczne klasyfikowanie według skali i 
w formach przyjętych w szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich 

poprawiania, 
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
4. Przedmiotem oceny jest: 

1) zakres opanowanych wiadomości, 
2) rozumienie materiału, 
3) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 
4) kultura w przekazywaniu wiadomości. 
 

§ 58.1.Oceny dzielą się na: 
1) bieżące, (cząstkowe) 
2) klasyfikacyjne śródroczne 
3) klasyfikacyjne roczne 

2. Oceny  ustalone są w stopniach według określonej skali  tj; 
1)  celujący  6          cel 
2)  bardzo dobry 5  bdb 
3)  dobry  4  db 
4)  dostateczny  3 dst 
5)  dopuszczający 2 dop 
6)  niedostateczny 1 ndst 

3. Oceny z zachowania śródroczne i roczne według skali: 



1)  wzorowe             wz 
2)  bardzo dobre          bdb 
3)  dobre  db 
4)  poprawne             popr 
5)  nieodpowiednie      ndp 
6)  naganne                  nag 

4. Ocena może być zapisana cyfrą, słownie lub skrótem. 
5. Każda ocena bieżąca powinna być  umotywowana przez nauczyciela ustnie. 

   6.Ocena jest jawna i  odzwierciedla aktualne osiągnięcia ucznia w stosunku do przyjętych 
kryteriów. 

7.Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący, a ocenę  z zachowania wychowawca 
   zgodnie  zasadami określonymi w Statucie. 
   
§ 59. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 

  opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 
  programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriach 
  ocen: 

1) uczniowie  są  informowani  na  pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 
przedmiotu, co znajduje potwierdzenie  w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

2) rodzice  (prawni opiekunowie)  informowani  są przez  wychowawcę  na pierwszym 
zebraniu  lub bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu. 

3) wymagania  edukacyjne  i  kryteria  oceniania dla poszczególnych  przedmiotów  
i klas dostępne są u Przewodniczących Komisji Przedmiotowych, u nauczyciela 
przedmiotu i w bibliotece. 

 
§ 60. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

  rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach usprawiedliwiania nieobecności uczniów,  
  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 
  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz  
  o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

1) uczniów na I lekcji do dyspozycji  wychowawcy, 
2) rodziców (prawnych  opiekunów) na pierwszym zebraniu. 
 

§ 61. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego organizuje się spotkanie 
wychowawców       z rodzicami uczniów wszystkich klas  w celu zapoznania ich z 
dokumentami szkolnymi,   głównie z zasadami i kryteriami ustalonymi w WSO.  

 
 
§ 62. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania w nauczaniu 
przedmiotowym 
 
1. Wymagania edukacyjne określają jakie osiągnięcia i kompetencje powinien posiadać uczeń 
w zakresie wiadomości i umiejętności na poszczególnych etapach kształcenia  i po 
zakończeniu procesu nauczania.  
2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw 
programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć 
edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 
3. W szkole przyjmuje się następujący sposób kwalifikacji treści nauczania poszczególnych 
poziomów wymagań: 
 



Poziom Kryteria Stopień wymagań 
Wiadomości Zapamiętywanie wymagania konieczne         (K) 
 zrozumienie wiadomości wymagania podstawowe     (P) 
Umiejętności Stosowanie wiadomości w sytuacjach 

typowych 
wymagania rozszerzające   (R) 

 Stosowanie wiadomości w sytuacjach 
problemowych 

wymagania dopełniające    (D) 

 
4. Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię,                   
są to wymagania wykraczające (W). 
 
5. Przy ustalaniu poszczególnych stopni  wymagań edukacyjnych obowiązują następujące 
kryteria: 
 
Stopień 
wymagań 

Zakres celów Konkretne określenia 
(czasowniki operacyjne) 
 

 
K 

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, 
zasad, treści naukowych, zasad działania. 
Elementarny poziom rozumienia tych 
wiadomości.  
Uczeń nie powinien ich mylić między sobą. 
 

- nazwa, 
- zdefiniować, 
- wymienić, 
- wyliczyć, 
- wskazać. 

 
 
P 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej 
formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć 
wiadomości, zinterpretować je, streścić  
i uporządkować, uczynić podstawę prostego 
wnioskowania. 
 

- wyjaśnić, 
- streścić, 
- rozróżnić, 
- zilustrować. 

 
Stopień 
wymagań 

Zakres celów Konkretne określenia 
(czasowniki operacyjne) 
 

 
 
R 

Opanowanie przez ucznia umiejętności 
praktycznego posługiwania się wiadomościami 
według podanych mu wzorów.  
Uczeń umie stosować  wiadomości  
w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. 
 

- rozwiązać,  
- zastosować, 
- porównać, 
- sklasyfikować, 
- określić, 
- obniżyć, 
- skonstruować,  
- narysować, 
- scharakteryzować, 
- zmierzyć, 
- wybrać sposób, 
- zaprojektować, 
- wykreślić. 
 

 
 

Opanowanie  przez  ucznia  umiejętności  
formułowania  problemów, dokonywania 

- udowodnić, 
- przewidzieć, 



D analizy, syntezy nowych zjawisk, uczeń umie 
formułować  plan działania,     tworzyć 
oryginalne  rozwiązania. 
 

- ocenić, 
- wykryć, 
- zanalizować, 
- zaproponować, 
- wykryć, 
- zaplanować. 

 
6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii  poradni  psychologiczno 
pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej  dostosować  wymagania  edukacyjne w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 
programu nauczania: 
 

a) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych 
przy zapisie do klasy pierwszej. 

 
b) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni 

opiekunowie)     dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu. 
 
7. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. 
Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, 
obowiązujące  przy  ocenie  bieżącej oraz  klasyfikacyjnej  śródrocznej  i końcoworocznej. 
 

Zakres wymagań: 
 
Konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Stopień 
- - - - niedostateczny  (1) 
+ - - - dopuszczający   (2) 
+ + - - dostateczny       (3) 
+ + + - dobry                 (4) 
+ + + + bardzo dobry     (5) 
Wymagania wykraczające celujący            (6) 
 
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, jeżeli nie są one 
zajęciami kierunkowymi, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę  wysiłek wkładany 
przez ucznia  przy wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
§ 63.1. Do form i metod sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów należą: 

1) test kompetencji dotyczący  przedmiotów kontynuowanych z gimnazjum, 
2) odpowiedź ustna, 
3) zadania domowe, 
4) wypracowania, 
5) sprawdzian, 
6) prace klasowe, 
7) test, 
8) prace w grupach, 
9) prace samodzielne, 
10) praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, itp. 
11) ćwiczenia laboratoryjne, 
12) pokaz, 
13) prezentacje indywidualne i grupowe, 



14) prace projektowe, 
15) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 
16) wytwory pracy własnej ucznia, 
17) rozmowa z uczniem, 
18) referat. 

 
2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, 

konsekwencja, systematyczność, jawność. 
 

§ 64. Każdy nauczyciel opracowuje Przedmiotowy System Oceniania na podstawie zasad 
określonych w § 62.  

 
§ 65. Sposoby  dokumentowania  osiągnięć  uczniów regulują odrębne przepisy. 
 
§ 66. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)              
       o postępach i osiągnięciach 
 
 

1. Oceny są jawne  zarówno  dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 
 
3. Sprawdzone i  ocenione  prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do 
wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

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

powinien ją uzasadnić. 
 
5. Rodzice  informowani  są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach  

organizowanych  co najmniej 3 razy w roku szkolnym. 
 
6. Na dwa tygodnie przed śródrocznym , semestralnym  i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów 
zobowiązani są do odnotowania w dzienniku proponowanych ocen dla uczniów, zaś 
wychowawcy klas do pisemnego poinformowania  rodziców o przewidywanych dla 
uczniów stopniach  śródrocznych semestralnych i rocznych.  

7. Jeżeli uczeń zgłosi zastrzeżenia co do przewidywanej oceny, może podwyższyć tę ocenę 
według warunków i trybu określonego w paragrafie 74. 

 
8. Na tydzień przed śródrocznym , semestralnym i rocznym  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów 
zobowiązani są do wpisania ocen do dziennika, zaś wychowawcy do pisemnego 
poinformowania rodziców  o  otrzymanych przez uczniów ocenach niedostatecznych       
i nieklasyfikowaniach. 

 
§ 67. (skreślony) 
§ 68.1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch 
          terminach: 



1) Śródroczne - polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  ucznia z  zajęć  
    edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania   i  ustaleniu  ocen 
    klasyfikacyjnych  i  oceny z zachowania  w/g  skali  określonej   w  Statucie  Szkoły. 
2) Roczne -  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 
    dydaktycznych określonych w szkolnym planie nauczania  
     i ustaleniu ocen  klasyfikacyjnych  i  oceny  z  zachowania  w/g  skali   określonej   
    w  Statucie  Szkoły, jest dokonywane w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć 
    dydaktycznych. 
3) Semestralne- dotyczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, uczeń promowany jest po     
     każdym semestrze, 
4) Końcowa ocena – dotyczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  polega na obliczeniu średniej 
ważonej    wystawionych ocen z poszczególnych modułów i ich wag. Po zakończeniu modułu 
    końcową ocenę z modułu oblicza się stosując wagę dla całego cyklu kształcenia. 
 
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia     edukacyjne, 
    ocenę  z zachowania - wychowawca klasy. 
3. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 

 
1) w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy opiekun (kierownik) 
    praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki 
    zawodowe, 
2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia  praktyczne  lub 
    praktyki zawodowe albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły w porozumieniu                              
    z  osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. 
 
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne , semestralne i roczne nie powinny  być ustalane jako 
    średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
 
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna / roczna 
    może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
§ 69.1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 
          obowiązkowych, z wyjątkiem tych z których został zwolniony. 
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,     jeżeli 
    brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności     ucznia na 
    zajęciach  dydaktycznych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego      na  te  
    zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 
§ 70.1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
     egzamin klasyfikacyjny. 
 2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, lub   
     na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada  Pedagogiczna może wyrazić zgodę 
     na egzamin klasyfikacyjny. 
 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem technologii 
informacyjnej, zajęć praktycznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, gdzie 
egzamin ma formę zadań praktycznych. 
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły w porozumieniu 
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza  termin  egzaminu  
klasyfikacyjnego  z  materiału  realizowanego  zgodnie z programem w danym okresie .  



 5. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym  terminie, 
     to może przystąpić do niego jeden raz w dodatkowym terminie określonym           przez 
     dyrektora szkoły. 
6.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel  danych zajęć edukacyjnych w 
     obecności    wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub 
     pokrewnych zajęć    edukacyjnych. 
7.  W czasie  egzaminu mogą być obecni jako obserwatorzy rodzice / prawni opiekunowie 
     ucznia. 
8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. 
9.Uczeń  ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych ( K,P,R,D) obejmujących 
   pytania egzaminacyjne.  
 
§ 71.1. Egzaminy klasyfikacyjne zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, 
2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy. 
 
§ 72.1. Uczniowi szkoły zawodowej nie klasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub                      
u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. 

 
§ 73.1. Ustalona przez nauczyciela w wyniku  egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 
2. Ustalona przez nauczyciela w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
semestralna/roczna  ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

 
§ 74. Warunki i tryb uzyskania  wyższych niż przewidywane rocznych/semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych. 
 
1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych /rocznych 

ocen klasyfikacyjnych  przy spełnieniu następujących warunków: 
 

1) na lekcjach  z danego przedmiotu nie ma ani jednej nieobecności 
nieusprawiedliwionej, 

2) zna kryteria oceniania z danego przedmiotu, 
3) ma przynajmniej jedną ocenę cząstkową z danego przedmiotu nie niższą niż ta, o którą 

się ubiega. 
2. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 1. obowiązuje następująca procedura 
postępowania. 

1) uczeń pisze podanie do nauczyciela danego przedmiotu w ciągu trzech dni od 
uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, 

2) na podaniu nauczyciel w obecności ucznia notuje zakres materiału do powtórzenia, 
datę sprawdzenia wiadomości oraz formę (pisemną lub ustną), 

3) sprawdzenie wiadomości  musi odbyć się nie później niż jeden dzień przed 
planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

4) sprawdzenie wiadomości odbywa się po zakończonych przez ucznia lekcjach              
w obecności nauczyciela uczącego i  innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego 
przedmiotu. 
 



3.Uczeń może korzystać z tej formy podwyższenia oceny z danego przedmiotu co najwyżej 
dwa razy w ciągu toku nauki w szkole. 
 
4.Ustalona w wyniku  sprawdzenia wiadomości ocena nie może być niższa niż 
przewidywana. 
 
§75.1. Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu  
7 dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 
klasyfikacyjna z danych  zajęć edukacyjnych. 
 
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem/słuchaczem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 
 
4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
5. Organizację i tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
określają odrębne przepisy. 
 
6. Ustalona przez komisję roczna /semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny 
 
7. Uczeń,  który  z  przyczyn losowych  nie  przystąpił  do   sprawdzianu wiadomości i 
umiejętności w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego jeden raz w dodatkowym 
terminie określonym przez dyrektora szkoły. 
 
8. Ocena niedostateczna roczna uzyskana w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 

 
 

Egzamin poprawkowy 
 
§ 76.1. Uczeń w szkole danego typu, który w wyniku  klasyfikacji rocznej (semestralnej) 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu           

z technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, zajęć praktycznych oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych. 

3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań 
praktycznych. 



4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu  ferii letnich . 
5. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  
6. Organizację i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają odrębne przepisy. 
7. Uczeń,  który  z  przyczyn losowych  nie  przystąpił  do egzaminu  poprawkowego  
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego jeden raz w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora szkoły. 
8.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo 
wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej(semestrze programowo wyższym). 

 
 

Promowanie 
 
§ 77.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 
klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej. 
2.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej. 
3.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
4.( skreślony) 
5.Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
6.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ze wszystkich  
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą  ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia klasy (szkoły) z wyróżnieniem. 
7.Uczeń w szkole prowadzącej kształcenie modułowe otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej jeżeli ze wszystkich jednostek modułowych określonych w szkolnym 
planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej . 
 

 
 

Zasady oceniania zachowania 
 
§ 78.1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu  
w  środowisku  szkolnym,  respektowaniu  zasad  współżycia społecznego i ogólnie 
przyjętych norm etycznych. 

 
2.Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając: 

1) samoocenę ucznia, 
2) opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, 



3) opinię nauczycieli i pracowników szkoły, 
4) informację o zachowaniu ucznia na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, 

kursach doskonalenia zawodowego,     
5) uwagi odnotowane w dzienniku, 
6) frekwencję, 
7) możliwości poprawy zachowania. 

 
3. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców o 
przewidywanych dla uczniów ocenach z zachowania.  
 
4. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia postanowień zawartych w Statucie Szkoły 
jego ocena z zachowania może zostać obniżona przez wychowawcę klasy na klasyfikacyjnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  
 
5. O obniżeniu oceny z zachowania w stosunku do oceny proponowanej wychowawca 
informuje rodziców nie później niż trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej. 
 
§ 79.1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się w/g  skali określonej w § 58 ust.3 
 
2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

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

zawartym w  nie promowaniu za zachowanie naganne. 
 

 
§ 80.1.  W szkole stosuje się  następujące kryteria ocen z zachowania: 
 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki 
szkolne, ma pozytywny stosunek do  nauki,  jest  aktywny  społecznie,  reprezentuje  
szkołę w środowisku lokalnym, ma wszystkie godziny usprawiedliwione, cechuje go 
wysoka kultura osobista zarówno w kontaktach z rówieśnikami jak i gronem 
pedagogicznym oraz pracownikami szkoły; 

 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który chętnie bierze udział w pracach na rzecz 

szkoły, nie uchyla się od współpracy i pomocy innym, szanuje cudzą własność              
i majątek szkoły, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły, 
opuścił i nie usprawiedliwił w ciągu semestru nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych, nie 
ulega nałogom. 

 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki szkolne, ma pozytywny 

stosunek do nauki, opuścił i nie usprawiedliwił w ciągu semestru nie więcej niż 20 
godzin lekcyjnych, jest aktywny społecznie  na  terenie  szkoły,  kulturalnie  odnosi  
się do kolegów i nauczycieli, nie ulega nałogom; 

 
4)  ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w stopniu  dostatecznym wywiązuje się        
     z obowiązków szkolnych, opuścił i nie usprawiedliwił w ciągu semestru nie więcej niż 
     tygodniowy wymiar godzin w danej klasie, poprawnie zachowuje się na terenie szkoły; 



 
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym              
w Statucie Szkoły, wagaruje, wulgarnie odnosi się do nauczycieli i kolegów, wykazuje 
    lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, opuścił i nie usprawiedliwił nie 
    więcej niż 50 godzin lekcyjnych w semestrze, niszczy mienie szkoły, ulega nałogom. 

 
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nagminnie wagaruje, nie wypełnia obowiązków 
    szkolnych, niszczy cudzą własność i majątek szkolny, przywłaszcza sobie cudzą 
    własność, narusza godność osobistą używając obraźliwych słów i gestów, psychicznie 
    prześladuje innych, mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia pracowników 
    szkoły, lekceważy zasady ustalone w Statucie Szkoły, ulega nałogom, wszedł                 
     w konflikt z prawem. 

 
 
2.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

 
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.2 mogą być zgłaszane od dnia ustalenia oceny              
z zachowania, nie później jednak niż w ciągu  7 dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 
 
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  
z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 
5. Zasady pracy komisji określają odrębne przepisy. 
 
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 
 
8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

 
 § 81.1.   W szkole prowadzona jest ewaluacja WSO 
 

2. Pod   koniec  roku  szkolnego  dokonywana  jest  ewaluacja  Wewnątrzszkolnego  
Systemu Oceniania na podstawie pomiaru dokonywanego poprzez ankiety skierowane do 
nauczycieli,  uczniów (ew. rodziców). 

 
3. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po 
zakończeniu  roku  szkolnego. 

 
4. W  ciągu  całego  roku szkolnego  nauczyciele  wpisują  do  zeszytu  ewaluacji WSO 
uwagi i  spostrzeżenia. 

 
 
 



Rozdział VIII 
 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów w Szkole Policealnej dla Dorosłych  w  ZST                
w Sędziszowie Małopolskim 
 
§ 82.Postanowienia ogólne 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 
1) I semestr - trwa od 1 września do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych; 
2) II semestr - trwa od 1 dnia po feriach zimowych do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych  
    wyznaczonego przez MEN. 
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 
3. 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 podstawy  
    programowej i realizowanych programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
4. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 
5. Uczeń promowany jest po każdym semestrze. 
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) regularne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także  
            postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie pomocy uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 
4) dostarczenie uczniom oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  
5) w nauce, oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

wychowawczej. 
 
§ 83. Postanowienia szczegółowe 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ucznia o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen   
    klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających              
     z   realizowanego programu nauczania,  
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 
3) kryteriach oceniania. 
2. Na wniosek ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
 
§ 84.1. Oceny bieżące oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 
w   stopniach według następującej skali: 
   Stopień  oznaczenie    skrót 
   cyfrowe 
  celujący   6     cel 
  bardzo dobry  5     bdb 
  dobry   4     db 
  dostateczny   3    dst 
  dopuszczający  2    dop 
  niedostateczny  1     ndst 
 
2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie (+) lub (-). Nie dotyczy to oceny   
    celującej i  niedostatecznej. 



3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w ust. 1, ustala   
   się po każdym semestrze. 
4. W ocenianiu bieżących i klasyfikacyjnych osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala się   
    następujące kryteria: 
    1) stopień celujący (6)-uzyskuje uczeń, który: 

a) posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania zajęć 
edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania danego oddziału, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu  
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego oddziału,  
proponuje rozwiązania nietypowe,  

c)  wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością, 
d) twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

   2) stopień bardzo dobry (5)-uzyskuje uczeń, który: 
a) opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

            przedmiotu w danym oddziale, 
      b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy  

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  
     c)    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych  

i nietypowych sytuacjach, 
     d)   chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy. 
 3) stopień dobry (4)-uzyskuje uczeń, który: 
     a) nie opanował w pełni wymagań określonych programem nauczania danych zajęć  
         edukacyjnych, ale opanował je w stopniu znacznie przekraczającym wymagania  
         na poziomie podstawowym, 
    b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie  
        typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, potrafi wyciągać proste wnioski, 
    c) wykonuje zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełnia  
        ewentualne braki. 
4) stopień dostateczny (3)-uzyskuje uczeń, który: 
   a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania z danych zajęć  
       edukacyjnych na poziomie podstawowym, czyli zapamiętuje wiadomości, potrafi  
        je nazwać, wymienić, zdefiniować, 
   b) umie zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i     
       rozwiązywać  zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności wg   
       poznanego wzorca, 
   c) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój  
       edukacyjny, ale jest zbyt mało samodzielny.3 
5) stopień dopuszczający (2)-uzyskuje uczeń, który: 
   a) wykazał się opanowaniem treści koniecznych do dalszej edukacji, czyli zapamiętuje  
       wiadomości, umie je nazwać, wymienić, zdefiniować, jednak może mylić i zniekształcać  
      pojęcia, musi korzystać z pomocy nauczyciela,  
  b) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ale braki te  
      nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy, 
  c)  rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  
     o niewielkim stopniu trudności, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela. 
6) stopień niedostateczny (1)-uzyskuje uczeń, który: 
    a) nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych, a braki w wiadomościach  
        i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć  
       edukacyjnych, 
  b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu  



      trudności. 
7) Przy ocenianiu punktowym, przełożenie punktów na oceny według skali, o której mowa   
w      ust. 1 jest następujące: 
 0-30 % punktów – stopień niedostateczny 
31-50% punktów – stopień dopuszczający 
51-75% punktów – stopień dostateczny 
76-90% punktów – stopień dobry 
91-99% punktów – stopień bardzo dobry 
100% punktów – stopień celujący 
8) W miarę potrzeby skalę procentową można uszczegółowić mając na uwadze wystawianie    
     ocen ze znakiem (+) lub (-). Nie dotyczy to jednak przedziału procentowego na stopień     
     niedostateczny. 
9) Wystawiane oceny są jawne dla ucznia. 
 
§ 85.1. Podstawą klasyfikowania ucznia w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne    
    przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w     
    szkolnym planie nauczania. W szkole dla dorosłych uczeń jest promowany po każdym   
    semestrze. 
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej  
    dopuszcza się ucznia, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane  
    w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na  
    zajęcia, oraz uzyskał  z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach  
    wewnątrzszkolnego oceniania   
3. W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych   
    jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane   
   zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego  
   jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach  
  wewnątrzszkolnego oceniania. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania  
   praktycznego. 
4. Uczeń szkoły dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do  
    egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie  
    dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru  
     jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie  
    później niż do dnia 31 sierpnia. 
6. Egzaminy semestralne, w szkole policealnej z poszczególnych zajęć edukacyjnych zdaje   
    się w formie ustnej. Oprócz tego w każdym semestrze uczeń zdaje również egzaminy    
   semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla   
    zawodu, w którym się kształci. 
7. Wyboru przedmiotów zawodowych na egzamin pisemny dokonuje rada pedagogiczna, a   
     decyzję w tej sprawie podaje do wiadomości uczniom   na pierwszych zajęciach w każdym  
     semestrze. 
8. W ciągu jednego dnia sesji egzaminacyjnej mogą odbyć się najwyżej dwa egzaminy 
 
§ 86.1. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący konsultacje z danych  
    obowiązkowych zajęć edukacyjnych., który jest zobowiązany do podania uczniom zakresu  
    materiału obowiązującego na egzaminie, najpóźniej na miesiąc przed sesją egzaminacyjną. 
2. Tematy na egzamin semestralny (pisemny czy ustny) z danych zajęć edukacyjnych  
     opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia oraz przedkłada je dyrektorowi szkoły do  
     zatwierdzenia najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu. 



3. Terminy egzaminów semestralnych powinny być podane do wiadomości uczniów   
     najpóźniej na dwa tygodnie przed pierwszym egzaminem. 
4. Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne. 
5. Wszystkie pisemne prace egzaminacyjne wykonuje uczeń na arkuszach papieru  
     opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. 
6. Uczeń, który napisał pracę, oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę. 
7. Ocena z pracy pisemnej z uzasadnieniem egzaminatora jest jawna.  
8. Ocena niedostateczna z egzaminu pisemnego dopuszcza ucznia do egzaminu ustnego z  
    danych zajęć edukacyjnych. 
9. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany zestaw trzech  
    pytań/zadań. 
10. Zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona. Ilość zestawów powinna być większa  
      od liczby zdających. 
11. Uczniowi przysługuje maksymalnie 15 min. na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej  
       i nie dłużej niż 20 minut na odpowiedź. 
12. Ocena z egzaminu ustnego podana jest przez egzaminatora do wiadomości ucznia    
      bezpośrednio po egzaminie. 
13. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego sporządzony zostaje protokół zawierający  
      m.in.: 

1) nazwisko i imię egzaminatora; 
2) nazwę zajęć edukacyjnych i datę przeprowadzenia egzaminu; 
3) listę zdających i otrzymane stopnie. 

14. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych sprawuje  
      dyrektor szkoły. 
 
§ 87.1. Uczeń szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 
uzyskania  
     niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  
    po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu    
    semestru wiosennego nie później niż dnia 31 sierpnia. 
4. Egzamin poprawkowy w szkole policealnej prowadzonej przeprowadza się w formie  
    ustnej, a z zajęć edukacyjnych, z których obowiązuje w danym semestrze egzamin    
    semestralny składający się z części pisemnej, składa się z części pisemnej. 
5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których uczniowi wyznaczono,  
    zgodnie z § 4 ust. 4, dodatkowy termin egzaminu semestralnego – z przyczyn   
    usprawiedliwionych. 
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr  
    programowo wyższy i zostaje skreślony z listy ucznia. 
    Uczeń który nie spełnił warunków zawartych w § 4 pkt 1 – 5 zostaje skreślony z listy   
    ucznia. 
7. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny   
    wniosek ucznia uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną ucznia, złożony w terminie           
   7  dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 
8. Uczeń może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.  
    W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  
    może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej  
    szkole. 
 



§ 88.1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych zwalnia ucznia z obowiązku realizacji zajęć  
    edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia     
    szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 
2. W przypadku zwolnienia ucznia szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć   
    edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast  
    oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego  
    podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 
 
§ 89.1. Uczniowi  szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty  
    przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał    
    poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia   
    się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 
2. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust.1, słuchacz może uczęszczać na    
    zajęcia edukacyjne, z których miał ocenę pozytywną. 
3. Uczniowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy  
    eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,   
    określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z   
   obowiązku uczęszczania na nie. 
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania   
    wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku  
     uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. 
5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, w dokumentacji przebiegu nauczania    
     wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku  
     uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne   
     z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z   
     oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 
 
§ 90.1. Jednym z warunków promowania na wyższy semestr lub ukończenia szkoły jest 
odbycie praktycznej nauki zawodu.  
   Zaliczenia praktycznej nauki zawodu dokonuje nauczyciel/opiekun prowadzący  
   praktyczną naukę zawodu. 
  Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu  
  w całości lub w części. 
2. Dyrektor szkoły dla dorosłych: 
  1) zwalnia ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli    
       przedłoży  on: 
     a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu    
         zawodowego  (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu   
         kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie, w   
        którym się kształci, 
    b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  
       w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu,  
       przewidzianemu dla danego zawodu; 
  2) może zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli 
      przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie 
wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, 



b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki 
zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się 
kształci, 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w 
którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się 
kształci. 

 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły w   
      każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 
 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora    
    szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się  
    kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 
 5. Uczeń, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu,    
     jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu.  
 6. W przypadku zwolnienia ucznia w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej  
     nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, "zwolniony    
     w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony w części z praktycznej nauki  
      zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia. 
 
§ 91. Uczeń kończy szkołę policealną dla dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 
na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 
programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej.  
 
§ 92.Uczeń, który ukończył szkołę, ma możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego  
przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną na zasadach i warunkach określonych w 
rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych. 
 
§ 93. Postanowienia końcowe 

 
1. Terminy klasyfikacji semestralnej oraz wszelkie inne terminy z nich wynikające ustalone  
    będą w oparciu o kalendarz roku szkolnego i podawane do wiadomości uczniom na   
    początku każdego roku szkolnego. 
2. We wszystkich sprawach nie ujętych tym regulaminem, obowiązują kryteria określone  
     w rozporządzeniu MEN, na podstawie którego został opracowany wewnątrzszkolny   
     system oceniania. 
3. Wewnątrzszkolny system oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu  
     12.09.2013r 

 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IX 
 

Praktyczna nauka zawodu 
 
§ 94.Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu.( Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.988 ze zmianami). 
§ 94.1.Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych. 

2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 
3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach. 
4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, 
w tym w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w okresie ferii letnich.  

 
§ 95. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 
praktycznych  i praktykach zawodowych określa program nauczania dla danego zawodu, 
który jest dołączony do umowy.  
 
§ 96. Dyrektor szkoły  zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną przez 
szkołę z podmiotem  przyjmującym  uczniów na praktyczną naukę zawodu. 
 
§ 97. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu: 

1) nadzoruje realizację programu praktycznej  nauki zawodu, 
2) współpracuje z podmiotem przyjmującym ucznia  na praktyczną naukę zawodu, 
3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych  wypadków, 
4) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki  zawodu  i opiekunów 

praktyk  zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

5) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej 
nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 

 
§ 98. Osobą odpowiedzialną za organizację praktycznej nauki zawodu jest Kierownik 
szkolenia praktycznego. 
. 

 
 
 

Rozdział X 
 

EGZAMINY ZEW ĘTRZNE 
 

§ 99.1. Uczeń Technikum, który kończy szkołę ma prawo przystąpić do egzaminu 
maturalnego . 
2. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza 
wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 



3. Egzamin maturalny składa się z części  ustnej  ocenianej w szkole i części pisemnej 
ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. 
4. Egzamin maturalny organizuje OKE. 
5.  Szczegółowe zasady i organizację egzaminu  maturalnego określają odrębne przepisy. 
 
§ 100. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  
 
1. Uczeń Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  który kończy szkołę ma prawo 
przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
2. Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu 
danego zawodu ustalonych w standardach  wymagań będących podstawą do przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
3. Egzamin zawodowy przeprowadza się w 2 etapach: pisemnym i praktycznym. 
4. Egzamin potwierdzający kwalifikacja zawodowe przeprowadza OKE. 
5. Szczegółowe zasady i organizację egzaminu określają odrębne przepisy. 
 

 
 

Rozdział XI 
 

PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZNIA  
 
 
§ 101.Statut określa prawa i obowiązki ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw 
zawartych w Konwencji o prawach dziecka. 
 
§ 102.1.Uczeń ma prawo: 

1) Jawnie wyrażać opinie dotyczące życia szkoły, które nie mogą jednak uwłaczać 
godności osobistej zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

2) Zapoznać się z programem nauczania ze wszystkich przedmiotów i z praktycznej nauki 
zawodu na pierwszych lekcjach i zajęciach. 

3) Oczekiwać właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, opieki wychowawczej      
i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed 
wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

4) Zwracać się do nauczycieli z prośbą o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących 
treści nauczania oraz uzyskiwać na nie wyjaśnień i odpowiedzi. 

5) Znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin ćwiczeń sprawdzających        
i zakres pisemnego sprawdzania wiadomości. Sprawdzian taki może być tylko jeden    
w ciągu dnia i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia. Prace pisemne będą oceniane              
i zwracane uczniowi w terminie do 14 dni. 

6) Wykorzystać na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, a na okres świąt 
kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych. 

7) Należeć do formalnie działających organizacji młodzieżowych i organizacji 
społecznych. 

8) Wybierać i być wybieranym do władz samorządu uczniowskiego. 
9) Brać udział indywidualnie i grupowo w imprezach organizowanych przez szkołę na 

terenie szkoły i poza nim. 
10) Korzystać z form pomocy materialnej jakimi dysponuje szkoła oraz administracja 

terenowa w miejscu swojego zamieszkania. 



11) Zwracać się do wychowawcy klasy, samorządu, rady rodziców, pedagoga szkolnego  
i dyrekcji we wszystkich sprawach - uzyskiwać wyjaśnienia, odpowiedzi i pomoc. 

12) Do zapewnienia  opieki lekarskiej. 
13) Do uczestnictwa w wycieczkach, obozach i innych imprezach organizowanych przez 

szkołę. 
14) Do korzystania z  pomieszczeń szkolnych, biblioteki, czytelni, boiska sportowego, 

sprzętu sportowego. 
15) Uzyskać informacje dotyczące obowiązujących zasad i kryteriów w WSO i PSO. 
16) Do uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

2. Uczennica w ciąży ma prawo do pomocy pedagogicznej i psychologicznej, umożliwiającej 
jej kontynuowanie nauki w Szkole, a w szczególności do:    
1) uczęszczania w ciąży do Szkoły, 
2) korzystania z urlopu  okres do jednego roku (obowiązkowo na czas połogu) 
3) uzupełnienia zaległości związanej z urlopem w terminie  ustalonym w porozumieniu  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 
3.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia/słuchacza: 

1) uczeń ma prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw dziecka do 
dyrektora szkoły.  

2) dyrektor szkoły po rozpatrzeniu skargi i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
oraz Samorządu Uczniowskiego podejmuje działania zgodnie z ustalonym trybem. 

 
§ 103.1.Do obowiązków ucznia należy: 
 

1) Szanować symbole narodowe i szkolne, dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować. 
2) Przestrzegać Statut Szkoły,  szanować i wzbogacać jej dobre tradycje. 
3) Uczestniczyć w akademiach, apelach i imprezach wychowawczych organizowanych 

przez szkołę. 
4) Nosić ze sobą podręczniki, zeszyty, przybory szkolne i utrzymywać je we właściwym 

porządku. 
5) Punktualnie   przychodzić na lekcje, zajęcia pozalekcyjne i zajęcia praktyczne. 

a) obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji. 
b) zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i wymagana jest na nich obecność uczniów. 
c) dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym dniem 

szkolnym, podczas którego jest wymagana obecność ucznia. 
d) uczeń może opuścić zajęcia, by uczestniczyć w zawodach sportowych, imprezach 

kulturalnych lub naukowych na wniosek nauczyciela przedmiotu. 
e) w przypadku wymienionym w ppkt d nieobecność ucznia nie jest wliczona do 

ogólnej liczby opuszczonych godzin. 
f) wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych: na 

podstawie pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica, na podstawie 
zwolnienia lekarskiego, na podstawie prośby rodzica podczas indywidualnych 
spotkań z rodzicami, na podstawie prośby rodzica kontaktującego się                        
z wychowawcą telefonicznie. 

g) rodzice lub pełnoletni uczeń usprawiedliwiają nieobecności  w ciągu dwóch tygodni 
od jego powrotu do szkoły. 

h) spóźnienia na lekcje są usprawiedliwiane tylko w uzasadnionych przypadkach. 
i) jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu ( np. z powodu wizyty     

u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie potwierdzającą ten 
fakt. 



j) każdy nauczyciel odnotowuje i kontroluje nieobecności uczniów, w przypadku 
często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje              
to w dzienniku na stronie z uwagami. 

k) nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości 
szkolnych. 

6) Systematycznie uczęszczać na lekcje, zajęcia praktyczne i zajęcia pozalekcyjne. 
7) Sumiennie uczestniczyć w zajęciach w ramach obowiązkowych praktyk. 
8) Usprawiedliwiać nieobecności zgodnie z zapisem WSO. 
9) Być współodpowiedzialnym za wyniki pracy klasy, organizacji młodzieżowych, kół 

zainteresowań i szkoły; aktywnie uczestniczyć w działalności społecznej i kulturalnej. 
10) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkoły, 

podporządkować się ustaleniom dyrekcji, rady pedagogicznej, samorządu klasowego    
i szkolnego. 

11) Pomagać kolegom, którzy mają trudności w nauce. 
12) Szanować mienie szkoły, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.  
13) W razie udowodnionej kradzieży uczeń będzie usunięty ze szkoły. 
14) Przeciwdziałać wszelkim przejawom lekceważenia obowiązków uczniów. 
15) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, tolerancji, pomagać słabszym, 

przeciwdziałać zarozumialstwu, brutalności, plotkarstwu i lizusostwu, szanować 
poglądy i przekonania innych ludzi, zachować tajemnicę korespondencji, naprawić 
wyrządzone przez siebie szkody. 

16) Poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą. 
17) Dbać o piękno mowy ojczystej.  
18) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów - wystrzegać się nałogów: nie pić 

alkoholu, nie używać narkotyków i środków odurzających, nie palić tytoniu. 
19) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i fryzury, dbać o to by 

wygląd zewnętrzny nie był prowokujący. 
20) Nosić na lekcję kultury fizycznej obowiązujący strój sportowy. 
21) Nosić na terenie szkoły identyfikator.  
22) Nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  

w trakcie zajęć. 
23)  W szkole zakazuje się przynoszenia i używania elektronicznych inhalatorów    

nikotyny tzw. e-papierosów. 

 
§ 104.1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie lub zbiorowo za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska 
2) wzorową postawę, 
3) wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe, 
4) dzielność i odwagę, 
5) reprezentowanie szkoły w konkursach  i olimpiadach, 
6) wzorową frekwencję, 
7) pracę w SU i innych organizacjach szkoły. 

2. Nagrody przyznawane są na wniosek nauczycieli, wychowawców klas, uczniów/słuchaczy, 
przy akceptacji Rady Pedagogicznej.  

3. Nagrodą może być: 
1)  pochwała wychowawcy wobec klasy   
2) pochwała dyrektora szkoły, 
3) list pochwalny do rodziców, 
4) dyplom uznania, 



5) podwyższenie oceny z zachowania, 
6) nagroda rzeczowa, 
7) nagroda pieniężna, 
8) udział w wycieczce finansowanej przez szkołę. 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie/słuchacze otrzymują nagrody i wyróżnienia 
przyznane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad. 
5. Świadectwo szkolne / z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku  klasyfikacji 
końcoworocznej  uzyskał i średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki co najmniej  4,75 i co najmniej bardzo 
dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. 
 
§ 105.1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły  , a w szczególności naruszenie praw                      
i obowiązków ucznia oraz innych przepisów obowiązujących szkole i zarządzeń , uczeń  
podlega karze : 

1) Upomnienia  ustnego  wychowawcy klasy lub nauczyciela. 
2) Upomnienia lub nagany dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej                         

z powiadomieniem rodziców i wpisem do dziennika lekcyjnego; pisemny zapis 
nagany przechowuje się w dokumentacji ucznia. 

3) Skreślenia z listy uczniów. 
2. Kary wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się w zależności od rodzaju przewinienia i jego 
szkodliwości społecznej czynu. 
3.  O rodzaju zastosowanej kary określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 decyduje nauczyciel i dyrektor 
szkoły. 
4. Przed udzieleniem kary określonej w ust. 1 pkt 2  uczeń ma prawo złożyć stosowne 
wyjaśnienia. 
 
§ 106.1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku: 
 

1) opuszczenia  bez usprawiedliwienia ponad 50% odbytych godzin zajęć dydaktycznych 
danego przedmiotu w semestrze, 

2) spożywania alkoholu na terenie szkoły i podczas zajęć praktycznej nauki zawodu, 
3) przebywania na terenie obiektów szkolnych w stanie nietrzeźwym lub odurzenia 

narkotycznego, 
4) rozprowadzania środków odurzających, 
5) dewastacji mienia, 
6) udziału w rozbojach lub pobiciach, 
7) udziału we włamaniach lub kradzieżach, 
8) znęcania się fizyczne i psychiczne nad uczniami/słuchaczami, 
9)  zastraszania i grożenia uczniom/słuchaczom i pracownikom szkoły. 
10)  wcześniejszego zastosowania kar określonych  w §94 ust.1, pkt 1 i 2    i braku 

dalszych możliwości wpływania na poprawę ucznia. 
 
2. Skreślenie ucznia następuje po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego oraz wysłuchaniu ucznia. 
3. O wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia  z listy uczniów informowany jest 

uczeń oraz rodzice ( prawni opiekunowie). 
4. Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
5. Decyzja o skreśleniu wydawana jest przez Dyrektora szkoły w formie  pisemnej 

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 



6. Uczniowi i jego rodzicom lub prawnym opiekunom od decyzji dyrektora o skreśleniu 
z listy uczniów przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 
Rozdział XII 

 
POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 

 
§ 107. Szkoła używa pieczęcie zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§ 108.1. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. 
posiada pieczęcie urzędowe: 
 

1) duża okrągła metalowa z godłem państwa i napisem w otoku: „Zespół Szkół 
Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.” 

2) duża okrągła metalowa z godłem państwa i napisem w otoku: „ Technikum Nr 1     
w Sędziszowie Młp.” 

3) duża okrągła metalowa z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Policealna   
Nr 1 w Sędziszowie Młp.” 

4) mała metalowa okrągła z godłem państwa i napisem w otoku: „ Zespół Szkół 
Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.” 

5) mała metalowa okrągła z godłem państwa i napisem w otoku: „Technikum Nr 1     w 
Sędziszowie Młp.” 

6) mała metalowa okrągła z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Policealna   
Nr 1 w Sędziszowie Młp.” 

7) gumowa z napisem: Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego  
      39-120 Sędziszów Młp. ul. Wyspiańskiego 2, tel./fax (017) 22-16-424,  
      NIP 818-144-81-96, Regon 690691099. 

 
 oraz pieczęcie szkół: 

 
a)  Technikum Nr 1 
 39-120 Sędziszów Młp. 
 
b)  Szkoła Policealna Nr 1  

39-120 Sędziszów Młp. 
 

         c)   Liceum Profilowane Nr 1 
39-120 Sędziszów Młp. 

 
§ 109. Tablica szkoły zawiera treść: „Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.” 
 
§ 110. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkoły wchodzące   
w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły, nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na 
pieczęci urzędowej. 
 
§ 111. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 



§ 112. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 
 
§ 113. Zmiany w statucie szkoły dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 114. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 


