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Rozdział I 

Informacje o Szkole 
 

§ 1 
1. Nazwa Szkoły: Technikum nr 1 w Chojnicach. 
2. Siedziba Szkoły znajduje się w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11, kod 89 - 600. 
3. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w budynku przy ul. Kościerskiej 11 oraz w budynku Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11a, natomiast praktyki 
zawodowe również w podmiotach, z którymi Szkoła zawarła stosowne porozumienie. 

4. Technikum nr 1 w Chojnicach zwane dalej - „Szkołą", jest czteroletnią publiczną szkołą 
ponadgimnazjalną dla absolwentów gimnazjów, a od roku szkolnego 2019/2020 pięcioletnią szkołą 
ponadpodstawową dla absolwentów szkół podstawowych. 

5. Szkoła działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
3) niniejszego Statutu. 

6. Organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki.  
7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.  
8. Ilekroć w Statucie mowa jest bez bliższego określenia o:  

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Technikum nr 1  
w Chojnicach; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia lub osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Technikum nr 1 w Chojnicach; 
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły; 
5) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno - 

wychowawczym;  
6) egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin potwierdzający kwalifikacje  

wyodrębnione w zawodzie nauczanym w technikum, o którym mowa w art. 3 pkt 21 Ustawy  
Prawo Oświatowe; 

7) oddziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Szkoły składającą się  
z uczniów, którzy w jednorocznym czasie nauki, danego roku szkolnego, uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym ze szkolnym ramowym 
planem nauczania dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. 

8) innych przepisach – należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty, przepisy  
wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji.  

9. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej 
i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami. 

10. Szkoła prowadzi stronę internetową: http://www.technikum1chojnice.pl/ 
11. Szkoła udostępnia  informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej: 

https://bip.powiatchojnice.pl/m,350,zsp-nr-1-w-chojnicach.html 
 

§ 2 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym dyplomu zawodowego  
po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości  
po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Szkoła prowadzi oddziały jednozawodowe i wielozawodowe dla uczniów w zawodach: 
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1) technik mechanik; 
2) technik mechatronik; 
3) technik elektryk; 
4) technik elektronik; 
5) technik informatyk; 
6) technik budownictwa; 
7) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 
8) technik programista; 
9) technik pojazdów samochodowych. 

3. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. W skład Szkoły wchodzą: 

 Szkoła ponadgimnazjalna: 
1) Technikum nr 1 w Chojnicach o czteroletnim cyklu kształcenia w zawodach: 

a) podstawa programowa obowiązująca od 1.09.2012 r.: 
- technik mechanik 311504,  

kwalifikacje:  
M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,  
M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, 

- technik mechatronik 311410,  
kwalifikacje:  

E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,  
E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, 
E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,  

- technik elektryk 311303,  
kwalifikacje:  

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,  
E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,  
E.24 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 

- technik elektronik 311408,  
kwalifikacje:  

E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,  
E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych, 

- technik informatyk 351203,  
kwalifikacje:  

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,  
E.13 - Projektowanie lokalny sieci komputerowych i administrowanie sieciami,  
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, 

- technik budownictwa 311204,  
kwalifikacje:  

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,  
B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,  
B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 
kwalifikacje: 

B.21 - Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej,  
B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

b) podstawa programowa obowiązująca od 1.09.2017 r.:  
- technik mechanik 311504,  

kwalifikacje:  
MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających,  
MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,  
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- technik mechatronik 311410,    

kwalifikacje:  
EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,  
EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,  

- technik elektryk 311303,  
kwalifikacje:  

EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,  
EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,  

- technik elektronik 311408,  
kwalifikacje:  

EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,  
EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych,  

- technik informatyk 351203,  
kwalifikacje:  

EE.08 - Montaż i eksploatacja komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci,  
EE.09 - Projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  
             i bazami danych,  

- technik budownictwa 311204,  
kwalifikacje:  

BD.29 - Wykonywanie i kontrola robót konstrukcyjno-budowlanych,  
BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,  

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930,   
kwalifikacje: 

BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  
BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  

 

Szkoła ponadpodstawowa: 
1) Technikum nr 1 w Chojnicach o pięcioletnim cyklu kształcenia w zawodach: 

a) podstawa programowa obowiązująca od 1.09.2019 r.:  
- technik mechanik 311504,  

kwalifikacje:  
MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających,  
MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,  

- technik mechatronik 311410,    
kwalifikacje:  

ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,  
ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,  

- technik elektryk 311303,  
kwalifikacje:  

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,  
ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,  

- technik elektronik 311408,  
kwalifikacje:  

ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,  
ELM.05 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych,  

- technik informatyk 351203,  
kwalifikacje:  

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych  
               i lokalnych sieci komputerowych,  
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami I aplikacjami internetowymi oraz bazami  
               danych,  
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- technik budownictwa 311204,  
kwalifikacje:  

BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,  
BUD.14  - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,  

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930,   
kwalifikacje: 

ELE.10 - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  
ELE.11 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

- technik programista 351406, 
kwalifikacje: 

 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi  
              oraz bazami danych, 
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, 

- technik pojazdów samochodowych 311513, 
kwalifikacje: 

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, 
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

  
§ 3 

1. Uczniem Szkoły może zostać osoba, która posiada świadectwo ukończenia Szkoły podstawowej1 
oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.2 
 
 
 
 
 

                                                           
1 W roku szkolnym 2019/2020, uczeń , który posiada świadectwo ukończenia  gimnazjum. 
2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
    oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 r., poz. 610) 



S T A T U T   Technikum nr 1 w Chojnicach 
 

 

7 
 

 
Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły oraz sposób ich wykonania 
 

§ 4 
1. Technikum nr 1 w Chojnicach stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest 

kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków 
społeczności. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się 
odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują,  
aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.  

2. Szkoła realizuje szczegółowe cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia  
w technikum, uwzględniając  cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze swym 
charakterem opisanym w Statucie.  

3. Cele Szkoły są określone w szczególności w:  
1) szkolnym zestawie programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 
2) szkolnym zestawie programów nauczania w zawodzie, który zakłada przygotowanie uczących 

się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej  
i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) programie wychowawczo – profilaktycznym, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 
i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających 
zgodnie z ramowym planem nauczania.3 

5. Organizację nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających  
o których mowa w ust. 4 określa Dyrektor w drodze zarządzenia. 

6. Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, sumiennej 
pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje kluczowe, w oparciu o zasady etyki 
zawodowej i  szacunku do drugiego człowieka.  

7. Szkoła wspiera przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność oraz samodzielność  
w podejmowaniu decyzji zawodowych przez uczniów. 

8. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne  
dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej  
oraz zatrudnienia.  

 
§ 5 

1. Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 
1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości edukacyjnych i psychofizycznych uczniów,  
z uwzględnieniem opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;  

2) organizacja praktycznej nauki zawodu4; 
3) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl życia,  

a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; 
4) organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki oraz zajęć  

z zakresu wychowania do życia w rodzinie; 
5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 
6) udzielanie uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

                                                           
3 Patrz punkt 2-6 załącznika nr 5 Rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r.  
   poz. 639) 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 r. poz. 391) 
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7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 
8) organizowanie okresowego nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia 

o potrzebie nauczania indywidualnego; 
9) wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie 

indywidualnego programu lub toku nauki; 
10) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych. 

2. Cele i zadania Szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników Szkoły we współpracy  
z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami, z którymi Szkoła zawarła porozumienie. 

3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań Szkoły oraz jak najwyższego poziomu osiągania 
zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu zawodowym pracowników Szkoły.  

 
§ 6 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.  
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica  

lub pełnoletniego ucznia, w formie pisemnego oświadczenia, na początku roku szkolnego.  
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.  
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii oraz etyki.  
5. Dopuszczalna jest realizacja zajęć z religii i etyki w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych. 
6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.5 

 
§ 7 

1. Szkoła organizuje zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.  
2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.  
3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli na początku roku szkolnego rodzic ucznia niepełnoletniego 

lub pełnoletni uczeń zgłosi, pisemnie, Dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 
4. Dopuszczalna jest realizacja zajęć z wychowania do życia w rodzinie w grupach międzyoddziałowych 

i międzyszkolnych. 
5.  Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.6  

 
§ 8 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  
w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają  
z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym  
i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi  
lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.  

 
§ 9 

1. Celami działań wychowawczo - profilaktycznych Szkoły są:  
1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarach:   

   intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym;  
2) rozwijanie u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości;  

 
                                                           
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w Szkołach publicznych  
   (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późniejszymi  zmianami) 
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy  
   o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach  
   i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 395) – § 1 ust. 2.  
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) –  
   § 4 ust. 1, załącznik 1 
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3) ochrona uczniów przed zagrożeniami, rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych  

   współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.  
2. Zadaniem Szkoły w aspekcie wychowawczo - profilaktycznym jest:  

1) podejmowanie działań wychowawczo - profilaktycznych zawartych w podstawach 
programowych kształcenia w technikum przez wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły;  

2) dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom wiedzy o aktualnych zagrożeniach,  
   jakie mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów;  

3) promocja i ochrona zdrowia;  
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, Szkoły i środowiska rówieśniczego.  

3. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowywane są do potrzeb rozwojowych 
uczniów i problemów występujących w społeczności szkolnej w oparciu o diagnozę dokonywaną  
w każdym roku szkolnym.  

4. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej pedagog szkolny  
w porozumieniu z wychowawcami i Dyrektorem opracowuje aktualizację programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

5. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły  oraz jego aktualizacji  
na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.7 

 
§ 10 

1. W celu wspierania rozwoju uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu Szkoły i środowisku lokalnym, Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - 
pedagogiczną.  

2. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w toku bieżącej pracy dążą do rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych uczniów oraz inicjują działania wspierające.  

3. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy, 
w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną na terenie Szkoły.  

4. Szkoła wspiera również nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  
i wychowawczych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych, opracowując plan działań,  
w którym określa organizację, formy i sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

5. Działania, o których mowa w ust. 4, są określane w planie pracy Szkoły na każdy rok szkolny  
i aktualizowane w miarę potrzeb.  

6. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach  
oraz warunki organizowania nauki i opieki nad uczniami z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 
społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy.8 

7. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest pedagog szkolny, 
którego zadnia opisane zostały w § 42 niniejszego Statutu. 

 
§ 11 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez 
stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne możliwości  
oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień  
na zajęciach  obowiązkowych i pozalekcyjnych, w formie indywidualizacji pracy z uczniem, w tym 
indywidualizacji stosowanych w Szkole sposobów sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. 

                                                           
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy  
   programowej kształcenia ogólnego dla Szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
   lub znacznym,  kształcenia ogólnego dla branżowej Szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia  
   ogólnego dla Szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) Prawo oświatowe  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  
   w sprawie zakresu i form prowadzenia w Szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  
   w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249) 
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
   w publicznych przedszkolach, Szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647 z późn. zm.)  



S T A T U T   Technikum nr 1 w Chojnicach 
 

 

10 
 

 
3. Szkoła, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i finansowych, organizuje zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności,  
kreatywności i innowacyjności.9 

4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania Szkoły  
w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. 

5. Uczniom, u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, Szkoła zapewnia, w miarę posiadanych środków finansowych  
i kadrowych, organizację indywidualnego programu nauki lub/i indywidualnego toku nauki. 

6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki określają 
odrębne przepisy.10 

 
§ 12 

1. Szkoła spełnia swe zadania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 
Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, w oparciu  
o rozpoznane potrzeby środowiska z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Szkoła zapewnia opiekę przebywającym na jej terenie uczniom.  
3. Uczeń nie ma prawa opuszczać terenu Szkoły od momentu, kiedy rozpoczyna zajęcia edukacyjne,  

do czasu ich zakończenia w danym dniu.  
4. Obowiązują następujące zasady sprawowania opieki:  

1) odpowiedzialność za uczniów przebywających w Szkole lub poza Szkołą podczas zajęć  
      obowiązkowych ponosi nauczyciel prowadzący te zajęcia;  
2)  odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych ponosi nauczyciel, któremu  
      te zajęcia zostały powierzone;  
3) odpowiedzialność za uczniów podczas przerw międzylekcyjnych ponoszą  
      nauczyciele pełniący dyżur wg opracowanego harmonogramu. Nauczyciele pełniący dyżur  
      na przerwach przebywają wśród młodzieży, zapobiegają i przeciwdziałają negatywnym   
      zachowaniom, szczególnie zagrażającym bezpieczeństwu; Zgodnie z Regulaminem pełnienia  
      dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 
4) odpowiedzialność za uczniów w trakcie wyjść poza teren Szkoły i wyjazdów organizowanych  
      przez Szkołę ponosi kierownik i opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;  
      Zgodnie z Regulaminem wyjazdów i wyjść poza teren szkoły na zawody sportowe i konkursy  
      organizowane poza szkołą; 
5) odpowiedzialność za uczniów w trakcie zawodów sportowych, apeli, uroczystości i imprez  
      szkolnych ponoszą nauczyciele, którym powierzono opiekę nad uczniami;  
      Zgodnie z Regulaminem wyjazdów i wyjść poza teren szkoły na zawody sportowe i konkursy  
      organizowane poza szkołą; 
6) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy samowolnie opuścili  
     teren Szkoły lub miejsca, w których odbywają się zajęcia wymienione w pkt. 1-5.  

5. Szczegółowe zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez 
turystycznych określają odrębne przepisy.11 

6. Szkoła zapewnia opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi  
w organizacji roku szkolnego w formie „zajęć samodzielnych” zorganizowanych w czytelni szkolnej.  

7. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie ich pobytu w Szkole, a także o tym  
jaki jest porządek i organizacja zajęć.  

 

                                                           
9 Obowiązek wynikający z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  
   (Dz. U. z 2019r. poz.639). Technikum nie ma obowiązku ich realizowania , może godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczyć na zwiększenie liczby godzin  
   na przedmioty w zakresie rozszerzonym lub przeznaczyć je na zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe. 
10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok  
   nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569) 
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, Szkoły  
   i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) 
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§ 13 

1. Elementem wspomagającym działania Szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom Szkoły 
bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, który działa  
w oparciu o Regulamin monitoringu wizyjnego. 

2. Do organizacji szkolnego monitoringu w tym przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych 
w  nagraniach, zastosowanie mają odrębne przepisy.12 

3. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku przez uczniów, nauczycieli, 
rodziców  i osoby odwiedzające szkołę. 

4. Warunki odstąpienia od zakazu rejestrowania obrazu i dźwięku określa Dyrektor w drodze decyzji.   
 

§ 14 
1. W Szkole działa zespół nauczycieli i pracowników Szkoły  ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  

w Szkole, którego zadaniem jest integrowanie działań na rzecz podnoszenia jakości bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w Szkole.13 

2. Zespół, o którym mowa ust. 1, dokonuje raz w roku, przed rozpoczęciem rocznych zajęć 
dydaktycznych, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole. 

3. W skład zespołu wchodzą: Inspektor BHP, z którym Szkoła podpisała umowę o świadczenie usług, 
społeczny inspektor pracy, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, woźny oraz wszyscy 
opiekunowie klasopracowni szkolnych. 

4. Z każdego przeprowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 2, sporządza się protokół.  
 

§ 15 
1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej  i pomocy przedlekarskiej 

spełniającego wymagania i wyposażenie określone w odrębnych przepisach.14 
2. Opiekę zdrowotną w Szkole organizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.15  
3. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania  prowadzi czynne  poradnictwo dla uczniów 

z problemami zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami z chorobami 
przewlekłymi i niepełnosprawnością. 

4. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają, w miarę możliwości, 
pracownicy Szkoły. 

5. Pracownicy Szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
6. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej Szkoła niezwłocznie informuje rodziców. 
7. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia 

uczniom pomocy przedlekarskiej i lekarskiej w szkole oraz tryb postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

 
 
 

                                                           
12 art. 108a ustawy Prawo oświatowe. 
13 Patrz  § 4  Rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019  r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r.,  
    poz.502). Dyrektor powołuje zespól i wyznacza mu zadania do wykonania.   
14  Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 24 września 2013 r. - § 3 ust. 1 pkt 4 
15 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) - art. 68 ust. 1 pkt 11 , art. 103 ust. 1 pkt 4. 
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Rozdział III 

Organy Szkoły 
 

§ 16 
1. Organami Szkoły są:16 

1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna Szkoły; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 17 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, który jest jednoosobowym organem wykonawczym Szkoły, reprezentuje ją 
na zewnątrz oraz jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników i przewodniczącym  
Rady Pedagogicznej.  

2. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący Szkołę.  
3. Dyrektor posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego,  
którym zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki  finansowej,  
w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych,  
postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno – prawnych,  
na podstawie odrębnych przepisów; 

4) Dyrektora publicznej Szkoły prowadzonej przez Powiat Chojnicki; 
5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej Technikum nr 1 w Chojnicach; 
6) organu nadzoru pedagogicznego dla Szkoły. 

4. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy17 dotyczące 
obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 3.  

5. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania Szkoły, w tym w szczególności  
za zapewnienie bezpiecznych warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych Szkoły. 

6. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy Szkoły i realizacji przypisanych jej zadań. 
7. Dyrektor dwa razy w roku szkolnym sporządza informację o działalności Szkoły, w tym wyniki  

i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przekazuje je Radzie Pedagogicznej. 
8. Informacja o której mowa w ust. 7 zawiera, m. in.: 

1) zestawienia danych o realizacji zadań statutowych Szkoły, w tym o: 
a) wynikach nauczania ustalonych na podstawie wyników klasyfikacji i egzaminów  

zewnętrznych; 
b) skuteczności udzielanej przez szkołę uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
c) skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkolę; 
d) działaniach podejmowanych w ramach wolontariatu; 
e) działaniach podejmowanych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego; 
2) ocenę realizacji zadań statutowych Szkoły w odniesieniu do prawa oświatowego  
      i jego zmian; 

 
 

                                                           
16 Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 5   Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) - statut określa organy Szkoły oraz  
    ich szczegółowe kompetencje,  a także szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły -  oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. 
17 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) - Art.68 ust. 1  
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3) ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym; 

a) wyniki ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania realizowanego w ramach nadzoru  
      pedagogicznego; 
b)  wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez Dyrektora; 
c)  wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne. 

9. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy Szkoły przekazane na piśmie, drogą 
elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

10. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.  
11. Dyrektor może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadkach określonych  

w Statucie Szkoły.18 
12. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor 

wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego nieobecności, kolejny wicedyrektor. 
 

§ 18 
1. Rada Pedagogiczna Technikum nr 1 w Chojnicach jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie 

realizacji statutowych zadań Szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. Rada Pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących i opiniujących, które szczegółowo 

określają odrębne przepisy.19 
3. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy Szkoły, wyniki 

klasyfikacji i promocji uczniów oraz wnioski o skreślenie uczniów z listy uczniów Technikum nr 1. 
4. Rada Pedagogiczna odpowiada za jakość pracy Szkoły i w tym zakresie opiniuje realizowane  

w Szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w Szkole zestawy: podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

5. Obowiązkiem Rady Pedagogicznej jest doskonalenie pracy Szkoły i w tym zakresie po przyjęciu 
rocznej informacji Dyrektora o pracy Szkoły, o której mowa w § 17, uchwala wnioski dotyczące 
doskonalenia pracy Szkoły, a także zatwierdza organizację doskonalenia nauczycieli. 

6. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Pomorskiego 
Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez 
Dyrektora, a także wydaje opinie w sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze w Szkole oraz 
opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły, który określa: 
a) organizację zebrań; 
b) sposób powiadomienia członków Rady o terminie i porządku zebrania; 
c) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej; 
d) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

8. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady Szkoły określone w ustawie.  
9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. 
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej  

są protokołowane. 
11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, w szczególności tych, które mogą naruszać dobra 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 
§ 19 

1. Rada Rodziców Technikum nr 1 w Chojnicach jest kolegialnym organem Szkoły, reprezentującym 
ogół rodziców w danym roku szkolnym. 

                                                           
18

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) -  Art.68 ust. 2.  
19 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) - art. 45 ust. 9, art. 69-73. 
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2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału, na każdy kolejny rok szkolny. 
3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania 

wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. 
4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach 

Szkoły.  
6. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.20 
7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły 
i występuje z wnioskiem do Dyrektora o jego aktualizację. 

8. Rada Rodziców w trybie oceny pracy nauczyciela ma prawo do wydania opinii o jego pracy.  
9. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata  

na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Pomorskiego 
Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej  
przez Dyrektora.  

10. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

11. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w Szkole. 
 

§ 20 
1. Samorząd Uczniowski Technikum nr 1 w Chojnicach jest kolegialnym organem Szkoły 

reprezentującym ogół uczniów. 
2. Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny: 

1) trzyosobowe samorządy klasowe wyłanianie spośród uczniów danej klasy, w pierwszej połowie 
września, 

2) trzyosobowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły wyłaniany spośród trzyosobowych 
samorządów klasowych do końca września. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego  określa Regulaminu Samorządu 
uczniów Technikum nr 1 w Chojnicach uchwalony na zebraniu wszystkich trzyosobowych 
samorządów klasowych  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.   

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w Szkole oraz tworzy warunki  

ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  wsparciu uczniów  
i rozwiązywaniu ich problemów. 

6. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.21 
7. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „opiekuna samorządu”.  
8. Dyrektor drogą zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna Samorządu  

oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 
9. Samorząd Uczniowski w ramach swojej działalności w Szkole, w porozumieniu z Dyrektorem  

i opiekunem, może angażować się w różnego rodzaju akcje o charakterze wolontariatu. 
 

§ 21 
1. Organy Szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 
2. Działalność organów Szkoły jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

 

                                                           
20 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -  Art.84. 
21 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -  Art.85. 
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4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy  organami Szkoły 

z uwzględnieniem  sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych Szkoły, 
o ile treść ich jest jawna.  

5. Dyrektor, w miarę potrzeb, organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych 
Szkoły.  

6. W szczególnych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły lub co najmniej dwóch organów Szkoły 
może zostać zwołane, w terminie do dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, spotkanie 
nadzwyczajne wszystkich organów Szkoły.  

 
§ 22 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami Szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie  
do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych 
organów. 

2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania 
negocjacyjnego.  

3. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu. 
4. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana przez 

organ prowadzący. 
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Rozdział IV 

Organizacja pracy Szkoły22 
 

§ 23 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.  
2. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły w uzgodnieniu  

z pozostałymi organami Szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
3. W terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej Szkoły kalendarz organizacji roku 

szkolnego, w tym wykaz  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 
4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 
5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez Dyrektora.  
6. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane  w systemie 

klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  
7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8:00. 
8. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w oddziałach, grupach oddziałowych  

i grupach międzyoddziałowych oraz  organizowane w porozumieniu i za zgodą organu 
prowadzącego indywidualnie. 

9. Podział zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach oddziałowych  
i międzyoddziałowych oraz indywidualnie określa arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny. 

10.  W celu zapewnienia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa następujące obowiązkowe 
zajęcia dydaktyczne prowadzone są w grupach: 23 

1) języki obce w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów; możliwe jest tworzenie grup  
      międzyoddziałowych; 
2) informatyka i przedmioty pokrewne, realizowane z wykorzystaniem komputera, w oddziałach  
      liczących powyżej 24 uczniów; możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych; 
3) wychowanie fizyczne w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów; możliwe jest tworzenie  
      grup międzyoddziałowych;  
4) przedmioty zawodowe, takie jak pracownie specjalistyczne, prowadzone są z podziałem  
      na grupy liczące nie więcej niż 16 uczniów, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;  
5) praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne dzieli się na grupy zgodnie z wymaganiami  
      BHP obowiązującymi w podmiotach i zakładach pracy, w których młodzież realizuje te zajęcia. 

11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.24 

12. Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie Szkoły w salach lekcyjnych, specjalistycznych pracowniach 
zawodowych, pracowniach informatycznych, wielofunkcyjnym boisku sportowym ORLIK,  
sali sportowej oraz poza Szkołą w specjalistycznych pracowniach zawodowych, w podmiotach  
i instytucjach, z którymi Szkoła podpisała stosowną umowę o współpracy w tym zakresie.  

13. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz instytucjach i zakładach pracy,  
z którymi Szkoła podpisała stosowne porozumienia i umowy. 

14. Zajęcia dydaktyczne w ramach kształcenia zawodowego, realizowane w formie praktyk 
zawodowych, odbywają się poza terenem Szkoły, na podstawie umowy zawartej między Szkołą  
a właściwą jednostką organizacyjną lub zakładem pracy.  

15. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami, pomieszczeniami  
i gabinetami przedmiotowymi nauczycielom na podstawie wewnętrznego zarządzania. 

 
                                                           
22 Patrz art. 98 ust. 1 pkt 6, 16,21,23,24,25 Prawa oświatowego. W przypadku Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowego także art. 98 ust. 1 pkt 8-14  
    – odpowiednio. 
23 Szczegółowe zasady określa  § 7 ust. 1 -4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania  
    dla publicznych szkół 
24 Patrz § 10 rozporządzenia z dnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. 
    poz.502) 
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16. Za zgodą Dyrektora, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także  

w formie wyjść grupowych uczniów poza teren Szkoły,  których organizację określają odrębne 
przepisy oraz określony przez Dyrektora, w drodze zarządzenia, Regulamin wyjazdów i wyjść poza 
teren szkoły na zawody sportowe i konkursy organizowane poza szkołą. 

17. W uzgodnieniu i za pisemną zgodą rodziców oraz Dyrektora, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
mogą odbywać się  także w formie krajoznawstwa i turystyki. 

18. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie krajoznawstwa  
i turystki określają odrębne przepisy oraz ustalona przez Dyrektora w drodze zarządzenia Regulamin 
organizacji wycieczek szkolnych25 

19. W uzgodnieniu i za pisemną zgodą rodziców i Dyrektora uczniowie, reprezentując Szkołę, mogą brać 
udział w zawodach sportowych i konkursach organizowanych poza terenem Szkoły. 

20. Zasady wyjazdów poza teren Szkoły określa Regulamin wyjazdów i wyjść poza teren szkoły  
na zawody sportowe i konkursy organizowane poza szkołą. 

21. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą 
realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych, 
dyrektor organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Tryb działania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa 
dyrektor w drodze zarządzenia. Treść zarządzenia przekazywana jest wszystkim pracownikom 
szkoły, uczniom oraz ich rodzicom za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły. 

 
§ 24 

1. Dyrektor opracowuje Plan organizacji pracy Szkoły26 na każdy rok szkolny z uwzględnieniem  danych 
zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym 
trybie.  

2. Organizacja pracy Szkoły na dany rok szkolny  zawiera w szczególności: 
1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze; 
2) organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu organizacyjnym; 
3) organizację kształcenia w zawodzie, w tym organizację praktycznej nauki zwodu; 
4) przydział wychowawców do oddziałów; 
5) organizację pracy pedagoga szkolnego,  
6) organizację biblioteki szkolnej; 
7) organizację pracy pracowników obsługi i administracji; 
8) organizację opieki medycznej nad uczniami; 
9) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych  

i specjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie; 
10) inne formy pozaszkolne. 

3. Podstawą  organizacji pracy Szkoły jest tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów uczniów, nauczycieli 
oraz organizacja kształcenia w zawodzie. 

4. Szczegółowe zasady organizacji pracy Szkoły określają odrębne przepisy.  
  

§ 25 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę  

w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów 
życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację. 

 
 
                                                           
25 Rozporządzenie MEN z dnia 2 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki  
    krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) 
26 Organizacja pracy Szkoły o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego jest pojęciem szerszym niż arkusz organizacyjny 
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2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia 
zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez: 
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań  
     zawodowych, 
b) rozeznania wśród instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób  
     z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, 
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi  
     i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu  
na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach  
i systemach dofinansowania kształcenia; 

5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;   
6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
4. Koordynatorem doradztwa zawodowego w Szkole jest nauczyciel powoływany na dany rok szkolny 

przez Dyrektora w drodze zarządzenia. 
5. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program realizacji 

doradztwa zawodowego. 
6. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne przepisy27.  

 
§ 26 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego 
zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 

 
§ 27 

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania 
pisemnej zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 
§ 28 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów  
z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

2. Wszelkie działania w zakresie wolontariatu odbywają się w porozumieniu z Dyrektorem z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego i koordynowane są przez opiekuna samorządu. 

3. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw 
życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 

4. Udział uczniów niepełnoletnich w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę 
wymaga zgody ich rodziców. 

                                                           
27 Art. 26a ust. 2 Prawa ośw., Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz.U. z 2019 r. poz.325) 
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5. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały kryteria 

uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.28 
6. Sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego.  
 

§ 29 
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią, która pełni rolę szkolnego centrum informacji,  

a także miejsca pracy uczniów w trakcie „zajęć samodzielnych”. 
2. W szczególnych przypadkach, w trakcie nieobecności nauczyciela uczącego w danym oddziale, kiedy 

organizacja pracy Szkoły nie pozwala na zorganizowanie zastępstwa przez innego nauczyciela 
dopuszcza się, w planie zastępstw, zorganizowanie tych zajęć jako „zajęcia samodzielne” w czytelni 
szkolnej. 

3. Opiekę podczas „zajęć samodzielnych” sprawuje nauczyciel bibliotekarz. 
4. Czas pracy biblioteki oraz czytelni  ustala Dyrektor w Planie organizacji pracy Szkoły na dany rok 

szkolny. 
5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów 

uczęszczających do Szkoły. Zasady korzystania z biblioteki i udostępniania zbiorów są zawarte  
w Regulaminie biblioteki zatwierdzonym przez Dyrektora. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty   niepiśmiennicze 
(materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

7. Do zbiorów bibliotecznych należą: 
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 
5) czasopisma dla młodzieży; 
6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 
9) zbiory multimedialne; 

10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby Szkoły oraz materiały odpowiednie  
dla narodowości uczniów. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z: 
1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów; 
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia; 
c) wyrabianie u uczniów szacunku do zbiorów bibliotecznych i odpowiedzialności za ich 
wspólne użytkowanie; 
d) organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych. 

2) nauczycielami w zakresie: 
a) udostępniania programów nauczania, materiałów edukacyjnych i materiałów  
     ćwiczeniowych; 
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych; 
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

3) rodzicami w zakresie: 
a) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

9. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami 
oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie, m. in.: organizowania lekcji bibliotecznych  
oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

                                                           
28 Patrz art. 85 ust. 6 oraz art. 134 ust. 2 pkt 4 b, Art. 140 ust.3 pkt 5b, Art. 143 ust. 3 pkt 4b Prawa oświatowego 
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10. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu. 
11. W bibliotece, nie rzadziej niż co cztery lata, Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez Dyrektora 

przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 
 

§ 30 
1. Szkoła prowadzi szatnię szkolną, wydzielone miejsce na holu,  mieszczące się na parterze budynku. 

 
2. W szatni przechowuje się odzież wierzchnią uczniów.  
3. Szatnia czynna jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Szkoły. 
4. Dostęp do szatni jest otwarty, Szkoła nie tworzy dodatkowego stanowiska  dla osoby nadzorującej 

szatnię. 
5. Każda klasa  posiada wydzielony wieszak. 
6. Za ład i porządek na terenie szatni odpowiedzialni są uczniowie korzystający z szatni . 
7. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni szkolnej. Nie dopuszcza się 

przechowywania odzieży w salach lekcyjnych. 
8. Uczniowie mają bezwzględny zakaz przebywania w szatni w trakcie przerw między lekcjami. 
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów w szatni. 

 
§ 31 

1. Dyrektor ma obowiązek powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach  
w spełnianiu obowiązku nauki przez ucznia niepełnoletniego, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tych zmian.  

2. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, o którym mowa w art. 36, 40, 41, 42 
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)  należy rozumieć 
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. 
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Rozdział V 

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego 
 

§ 32 
1. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia  w warunkach współczesnego 

świata, wykonywania pracy zawodowej  i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku 
pracy.  

2. Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w oparciu o własne pracownie praktycznej nauki zawodu 
oraz pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, z którym zawiera 
stosowne umowy na każdy kolejny rok szkolny. 

3. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
4. Szkoła przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 

nauczanym w technikum, zwanymi dalej egzaminami zawodowymi.  
5. Egzaminy zawodowe z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie przeprowadzane są 

dla uczniów i absolwentów Szkoły.  
6. Egzaminy zawodowe odbywają się w pracowniach Szkoły oraz pracowniach Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach. 
7. Egzaminy zawodowe umożliwiają uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje  

wyodrębnione w zawodzie nauczanym w technikum.  
8. Absolwent Szkoły, uzyskując świadectwo ukończenia Szkoły i świadectwa potwierdzające wszystkie 

kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
branżowego, otrzymuje dyplom technika  w danym zawodzie.   

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.  
  

§ 33 
1. Działalność edukacyjna Szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie jest określona  

w szkolnym programie nauczania dla zawodu, który  uwzględnia wszystkie elementy podstawy 
programowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego i kształcenia 
zawodowego.  

2. Kształcenie zawodowe odbywa się poprzez realizację, zgodnie ze szkolnym ramowym planem 
nauczania, kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz realizowanego w formie 
zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.  

3. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia zawodowego, w tym kwalifikacje osób prowadzących 
kształcenie zawodowe określają odrębne przepisy.   

4. Zajęcia są  realizowane w grupach oddziałowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest 
realizacja zajęć w grupach międzyoddziałowych. 

 
§ 34 

1. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów  
na zajęciach teoretycznych i praktycznych określa szkolny program nauczania dla danego zawodu.  

2. Szkolny program nauczania dla danego zawodu opracowuje i aktualizuje w miarę potrzeb Zespół 
przedmiotowy. 

3. Program nauczania, o którym mowa w ust. 2 dopuszczany jest do użytku szkolnego przez Dyrektora 
w drodze zarządzenia. 
 

§ 35 
1. Organizacja praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych zapewnia nabywanie 

umiejętności praktycznych  niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy.  
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2.  Miejscami odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej są:  

1) szkolne specjalistyczne pracownie zajęć praktycznych;  
2) pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach; 
3) zakłady pracy na podstawie umowy zawartej między Szkołą, a pracodawcą; W imieniu Szkoły  
    umowy podpisuje Dyrektor. 

3. Dyrektor w planie pracy Szkoły określa na dany rok szkolny:  
1) harmonogram praktyk zawodowych dla danego zawodu;  
2) terminy i tryb powiadamiania uczniów i rodziców o warunkach odbywania zajęć praktycznych; 
3) regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zawierający zadania Szkoły oraz zadania   
     zakładu pracy; 
4) warunki uzyskania przez uczniów pozytywnej oceny z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

4. Praktyki zawodowe realizowane w zakładach pracy mogą odbywać się, za zgodą Dyrektora,  
w okresie ferii letnich.   

5. Potwierdzeniem realizacji praktyk zawodowych jest odpowiedni wpis  w  „Dzienniczku zajęć 
praktycznych” oraz arkuszu ocen.  

  
§ 36 

1. Szkoła dysponuje pracowniami do realizacji zajęć praktycznych:  
1) budowlanymi;  
2) mechanicznymi;  
3) elektrycznymi;  
4) elektronicznymi;  
5) mechatronicznymi;  
6) informatycznymi;  
7) odnawialnych źródeł energii.   

2. Opiekę nad pracowniami  pełnią nauczyciele przedmiotów zawodowych, którym ta opieka została 
przydzielona, w drodze zarządzenia Dyrektora. 

3. Dyrektor zatwierdza opracowany przez opiekunów pracowni Regulamin pracowni zajęć 
praktycznych uwzględniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i zabezpieczenia 
sprzętu przed zniszczeniem.   
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Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
 

§ 37 
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach niepedagogicznych. 
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących; 
2) nauczyciel przedmiotów zawodowych; 
3) pedagog szkolny; 
4) nauczyciel-bibliotekarz. 

3. W Szkole tworzy się stanowisko urzędnicze kierownicze głównego księgowego.  
4. W Szkole tworzy się stanowisko pomocnicze sekretarza Szkoły. 
5. W Szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze:  

1) referenta; 
2) starszego referenta; 
3) samodzielnego referenta; 
4) specjalisty. 

6. W Szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:  
1) woźny; 
2) sprzątaczka; 
3) konserwator. 

7. W Szkole tworzy się  stanowisko wicedyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami29.   
 

§ 38 
1. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa 

Karta Nauczyciela, a innych pracowników Szkoły dotyczą przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

2. Zadaniem niepedagogicznych pracowników Szkoły jest: zapewnienie sprawnego działania Szkoły, 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie  
i czystości. 

3. Szczegółowy zakres czynności pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor.  
 

§ 39 
1. Nauczyciel realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Szkoły, zgodnie z jej 

charakterem określonym w Statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie powierzonych 
mu  zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 
poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.  

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  
1) realizowanie programów pracy Szkoły  w czasie  powierzonych mu do realizacji zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych przez szkołę,  

w tym zakresie: 
a) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których przebywają uczniowie pod względem  
     bezpieczeństwa i higieny pracy; 
b) sumienne i aktywne pełnienie wyznaczonych dyżurów; 

 

                                                           
29 Art.97 ust. 1 i 2. Prawo Oświatowe. 
   Wytyczne do przygotowania Arkusz Organizacji pracy Szkoły na każdy kolejny rok szkolny przygotowane przez organ prowadzący szkołę 
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c) bezwzględne przestrzeganie regulaminów specjalistycznych pracowni zawodowych,  zasad  
     organizacji wyjść poza teren Szkoły, wycieczek i innych przepisów o organizacji pracy Szkoły 
     i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
d) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu Szkoły przez uczniów. 

3) systematyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów 
przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów  
w komunikacji; 

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe i jawne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów 
zgodnie z przyjętymi przez szkołę warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego; 

5) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach; 
6) systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 
7) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów; 
8) wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów osobistych; 
9) zgłaszanie, w formie pisemnego wniosku, pedagogowi szkolnemu potrzeby przejęcia 

wzmożonej kontroli nad uczniem i konieczności podjęcia interwencji pedagogicznej wobec 
ucznia; 

10) opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt  
i wyposażenie; 

11) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał. 
4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia  

i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie 
w doskonaleniu zawodowym organizowanym w Szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 

5. Zakres doskonalenia zawodowego nauczycieli jest zgodny z planem rozwoju Szkoły. 
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą Zespół klasowy, którego 

zadaniem w szczególności jest:  
1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia  

ogólnego oraz programów nauczania w określonym zawodzie;  
2) korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego;  
3) ustalenie planu działań wobec uczniów posiadających opinię lub orzeczenie oraz wobec tych, 

którzy znajdują się pod opieką pedagoga; 
4) ustalenie planu działań wobec uczniów szczególnie uzdolnionych i wymagających dodatkowej  

pomocy. 
7. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Szkoły tworzą Zespoły Przedmiotowe.  
8. Nauczyciele przedmiotów zawodowych tworzą Zespoły Przedmiotowe dla każdego zawodu. 
9. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 
10. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności: 

1) doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej; 
2) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji 
w sprawie wyboru  programów nauczania; 

3) aktualizowanie programów nauczania przez uwzględnianie najnowszych osiągnięć nauki  
i techniki oraz zmian zachodzących w technologii i organizacji pracy oraz zmian w ramowych 
planach nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
dla mniej doświadczonych nauczycieli; 

5) współdziałanie w modernizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 
6) wspólne uzgadnianie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz doskonalenie metod  

i sposobów badania wyników nauczania; 
7) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania;  
8) opiniowanie aktualnie wydawanych podręczników i dobór najlepszych do pracy z uczniem. 
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§ 40 

1. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem  
w środowisku szkolnym. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 
1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej  

z wychowankami; 
2) współdziałanie z pedagogiem i nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie 

i  koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych; 
3) informowanie nauczycieli uczących w oddziale i odnotowywanie w dzienniku elektronicznym 

informacji o konieczności dostosowania wymagań, zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, do potrzeb edukacyjnych ucznia; 

4) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb 
wychowanków; 

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich  
o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę; 

6) włączanie rodziców w realizację programów pracy Szkoły, w tym w szczególności  
we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwo uczniów i ochronę 
ich zdrowia; 

7) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających 
przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów  
nierealizujących obowiązku nauki; 

8) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 
9) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,  
a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 
integrującego oddział klasowy. 

4. Wychowawca jest koordynatorem prac zespołu nauczycieli uczących w danej klasie i prowadzi  
i przechowuje stosowną dokumentację z przebiegu prac zespołu. 

5. Nauczyciele wychowawcy tworzą Zespół Wychowawczy Szkoły. 
6. Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest wicedyrektor wskazany przez Dyrektora, który 

koordynuje pracą Zespołu oraz prowadzi i przechowuje wymaganą dokumentację. 
7. W skład Zespołu Wychowawczego Szkoły mogą wchodzić również przedstawiciele Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 41 
1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej 

działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły. 
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w Szkole, 
b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem  
     różnorodnych źródeł informacji,   
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł  
     informacji wykraczających poza program nauczania, 
d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji  
     potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 
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a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą  
     obowiązujących w Szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych  
      i materiałów ćwiczeniowych, 
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
d) konserwacja i porządkowanie zbiorów, 
e) selekcja i ubytkowanie zbiorów, 
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy: 

1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie Dyrektorowi awarii  
i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników; 

2) stwarzanie warunków umożliwiające uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni  
w czasie lekcji, w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 

3) podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów w czytelni zgodnie z potrzebami Szkoły,  
w tym sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie „zajęć samodzielnych”. 

 
§ 42 

1. Koordynatorem procesu opiekuńczego i wychowawczego w Szkole jest pedagog szkolny.  
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) diagnozowanie środowiska ucznia; 
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie  

ich zaspokojenia;  
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;  
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  

wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu 
nauczycieli w tym zakresie; 

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 
8) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu  

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 
11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

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

12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  
13) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców  i nauczycieli;  
14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Pedagog szkolny prowadzi i przechowuje wymaganą dokumentację pracy. 
 

§ 43 
1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.30 
2. Do kompetencji i zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) prawidłowa organizacja i kontrola pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 
                                                           
30 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) - Art.97 ust. 1 i 2. 
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2) nadzór nad realizacją programów nauczania i programu wychowawczego - profilaktycznego 

Szkoły oraz osiąganymi wynikami; 
3) nadzór nad właściwą organizacją zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz nadzór nad  

bezpieczeństwem uczniów; 
4) sporządzanie planów pracy, obserwacji i kontroli; 
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i opracowanym 

planem, a przede wszystkim: 
a) kontrola właściwego prowadzenia dokumentacji procesu nauczania (arkusze ocen, 

dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów), 
b) obserwacja zajęć dydaktycznych, 
c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

kontrola sporządzanej dokumentacji, 
d) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów zewnętrznych, 
e) analizowanie wyników nauczania i wychowania oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej  

i Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy wyników nauczania i wychowania, 
f) nadzór nad przestrzeganiem wykonywania zarządzeń i zaleceń Dyrektora przez 

pracowników Szkoły oraz nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

g) nadzór nad organizowaniem zebrań z rodzicami. 
6) uczestniczenie w naradach Rady Pedagogicznej oraz przygotowanie materiałów na te narady  

z zakresu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 
7) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, nadzór nad punktualnym rozpoczynaniem  

i kończeniem zajęć oraz pełnieniem dyżurów przez nauczycieli; 
8) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 
9) organizowanie promocji Szkoły na zewnątrz; 

10) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności; 
11) inne czynności zlecone przez Dyrektora. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień  wicedyrektora określają odrębne 
dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.  

 
§ 44 

Szczegółowy zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli 
i pracowników Szkoły  określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy. 
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Rozdział VII 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 
 

§ 45 
1. Formami współpracy rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia uczniów 

organizowanymi przez Szkołę są:  
1) spotkania Dyrektora z ogółem rodziców; 
2) spotkania informacyjne organizowane przez Szkołę lub wychowawców;  
3) indywidualne konsultacje nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego z rodzicami;  
4) inne formy według potrzeb. 

2. Formy współdziałania uwzględniają m. in. prawo rodziców do:  
1) znajomości Statutu i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Szkoły;  
2) znajomości zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, szczególnie zawartych w Programie 

Wychowawczo - Profilaktycznym;  
3) wymiany informacji, uzyskiwania porad i konsultacji na temat swojego dziecka na ustalonych 

spotkaniach z Dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, doradcą zawodowym;  
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu szkołę  

 oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; 
 5) wpływania na pracę Szkoły, poprzez swych przedstawicieli w kolegialnych organach Szkoły.  

3. Rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły mają m. in., obowiązek:  
1) zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki umożliwiające przygotowanie się ucznia  

do zajęć;  
2)  zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły; 
3) interesować się postępami w nauce i zachowaniu, w tym zagrożeniami ocenami  

niedostatecznymi zgodnie z zapisami Statutu;  
4) pracować z dzieckiem, które posiada orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, według zaleceń; 
5) informować, na żądanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta o spełnianiu obowiązku   

nauki i zmianach w tym zakresie;  
6) posiadać aktualne konto w e-dzienniku, śledzić na bieżąco i reagować na komunikaty  

wychowawcy, Dyrektora  lub innego nauczyciela;  
7) zgłaszać problemy zdrowotne i wychowawcze uczniów, mogące mieć wpływ na jego  

wyniki w nauce oraz zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu jego lub rówieśników;  
8) zapewnić, w miarę możliwości, wskazane przez nauczyciela podręczniki i inne pomoce 

niezbędne do realizacji obowiązków szkolnych;  
9) uczestniczyć we wszystkich zebraniach organizowanych przez Szkołę; 

10) zgłaszać, bez zbędnej zwłoki, każdą nieobecność ucznia w Szkole. 
 

§ 46 
1. Szkoła w miarę potrzeb nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami.   
2. Ze względu na dużą różnorodność podmiotów organizacyjnych, z którymi Szkoła powinna oraz może 

podejmować współpracę, ilekroć w treści  będzie mowa o instytucji, należy przez to rozumieć,  
m. in.: instytucje wszystkich szczebli, publiczne poradnie specjalistyczne, organa samorządowe  
i jednostki organizacyjne im podległe, wyższe uczelnie, placówki kulturalno – oświatowe, ośrodki 
sportu i rekreacji, zakłady pracy i pracodawców, organizacje społeczne.  

3. Cele współpracy to: 
1) wspierać i wzbogacać pracę dydaktyczną;  
2) wspierać i uzupełniać pracę wychowawczą;  
3) kształtować umiejętności indywidualne zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 
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4. Zakres współpracy z określoną instytucją wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb Szkoły 

lub instytucji i może dotyczyć:  
1) działań o charakterze doraźnym;  
2) działań o charakterze ciągłym;  
3) wspomagania i monitorowania kariery zawodowej absolwentów.  

5. Współpraca może być realizowana z  inicjatywy wspomnianych instytucji lub z inicjatywy Szkoły.  
6. W zależności od miejsca realizacji współpraca może odbywać się w Szkole lub poza szkołą. 
7. Współpraca odbywa się w następujących formach: 

a) prezentacja oferty edukacyjnej;  
b) oferta zawodowa (edukacyjna) pracodawców;  
c) prezentacja wyrobów nowych technologii;  
d) spotkanie informacyjne;  
e) pokaz; 
 f) wycieczka przedmiotowa;  
g) pozaszkolne zajęcia dydaktyczne; 
h) inne, w miarę aktualnych potrzeb Szkoły. 

8. Nawiązanie współpracy następuje po zawarciu pisemnej umowy. 
9. Umowę zawiera Dyrektor. 
10. Szczegółowe zasady realizacji współpracy określa umowa. 
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Rozdział VIII 
Uczeń Szkoły 

 
§ 47 

1. Uczeń Szkoły ma prawo do: 
1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w Szkole i na zajęciach organizowanych przez 

szkołę poza jej siedzibą;  
2) prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości 

planów i programów pracy Szkoły;  
3) opieki wychowawczej w Szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy psychicznej bądź fizycznej oraz poszanowania jego godności;  
4) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole; 
5) swobody wyrażania myśli, przekonań z zachowaniem zasady nie naruszania godności osobistej 

drugiej osoby;  
6) sprawiedliwej, obiektywnej oraz jawnej oceny na podstawie znanych kryteriów; 
7) pomocy w przypadku trudności w nauce;  
8) ochrony własności intelektualnej; 
9) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki;  
10)  wpływania na życie Szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim; 
11)  pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i Dyrektora w przypadku każdej potrzeby. 

 
§ 48 

1. Do obowiązków ucznia należy:  
1) punktualne przychodzenie do Szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych  

dla niego  zajęciach szkolnych; 
2) terminowe usprawiedliwianie każdej  nieobecności na zajęciach; 
3) systematyczne uczenie się  i podnoszenie swoich umiejętności;  
4) odnoszenie się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły;  
5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  
6) dbanie o porządek i ład w klasie, w budynku Szkoły oraz na terenie Szkoły; 
7) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 
8) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i innych uczniów;  
9) nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

10) przestrzeganie na terenie Szkoły zasad ubioru określonego w Statucie; 
11) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 
12) nieopuszczanie terenu Szkoły od momentu rozpoczęcia zajęć edukacyjnych,  

aż do moment ich zakończenia w danym dniu; 
13) przestrzeganie na terenie Szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę zakazu  

palenia (papierosów i e-papierosów) oraz używania innych wyrobów tytoniowych  
(m. in. tabaka) oraz spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających. 

 
§ 49 

1. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych 
wyłącznie podczas przerw między lekcjami.  

2. Uczniowi, który korzysta na zajęciach z przedmiotów niezwiązanych z realizacją lekcji  
(takich jak telefon komórkowy i inne urządzenia multimedialne) zostaje udzielona kara statutowa, 
do Szkoły wzywa się rodziców. 
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3. W przypadku, kiedy uczeń notorycznie korzysta z przedmiotów niezwiązanych z realizacją lekcji  

(takich jak telefon komórkowy i inne urządzenia multimedialne), nauczyciel ma prawo skonfiskować 
telefon lub inne urządzenie (wyłączone), następnie wezwać rodziców. 

4. Telefon lub inne urządzenie multimedialne zostaje przekazny rodzicom, za pokwitowaniem odbioru. 
 

§ 50 
1. W Szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole: 

1) rodzic zgłasza każdą nieobecność w Szkole (całodzienną, wielodniową lub na wybranych 
zajęciach) powiadamiając, bez zbędnej zwłoki, wychowawcę lub pedagoga w formie ustalonej 
na pierwszym zebraniu z rodzicami; 

2) w przypadku, gdy nieobecność ucznia w Szkole jest dłuższa niż 5 kolejnych dni nauki szkolnej 
do usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji potwierdzających 
powody nieobecności ucznia w Szkole; 

3) w przypadku, kiedy rodzic nie poinformuje wychowawcy o nieobecności ucznia w terminie 
przekraczającym trzy dni nauki szkolnej, nieobecność będzie traktowana jako 
nieusprawiedliwiona; 

4) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości,  
co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności. O sprawie 
powiadamia pedagoga szkolnego; 

5) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję 
podejmuje Dyrektor. 

2. W przypadku, udziału ucznia reprezentującego szkołę w konkursach, zawodach sportowych, itp. 
zwolnienia dokonuje Dyrektor lub zastępca na wniosek nauczyciela - opiekuna ucznia. Uczniowi  
nie wpisuje się nieobecności w Szkole. Opiekun ucznia zobowiązany jest do poinformowania, za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, wychowawcy, który na tej podstawie w dzienniku 
elektronicznym w rubryce obecności wpisuje skrót „ns”.  

3. Zwolnienie z lekcji przez pielęgniarkę środowiska szkolnego i wychowania nie jest równoznaczne  
z usprawiedliwieniem nieobecności.  

4. Szczegółowy tryb zwalniania ucznia przez pielęgniarkę środowiska szkolnego i wychowania zawarty 
jest w Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych obowiązujących w Szkole. 

5. Uczeń pełnoletni ma prawo do osobistego usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z lekcji, 
jeżeli rodzice nie wniosą do wychowawcy klasy zastrzeżeń na piśmie. Wniosek ucznia pełnoletniego 
dotyczący usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia musi mieć formę pisemną. Wychowawca 
informuje rodziców o fakcie usprawiedliwiania nieobecności przez pełnoletniego ucznia. Uczeń 
pełnoletni musi być świadomy, że składanie fałszywych oświadczeń grozi karą pozbawienia wolności 
do 5 lat KC.  

 
§ 51 

1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę wyglądu 
ucznia.  

2. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.  
3. Codzienny strój nie może w żaden sposób eksponować: odkrytych ramion, pleców, brzucha, 

głębokich dekoltów i manifestowania przynależności do subkultur młodzieżowych oraz zawierać 
jakichkolwiek gadżetów militarnych. 

 
§ 52 

1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:  
1) picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów, zażywania tabaki, środków odurzających, 

dopalaczy oraz rozprowadzania w/w substancji na terenie Szkoły; 
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2) przynoszenia do Szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie 

dla zdrowia i życia innych; 
3) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób; 
4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, naruszania nietykalności cielesnej, w tym również 

nękania, naruszania wolności i godności osobistej ucznia, nauczyciela lub innego pracownika 
Szkoły; 

5) rejestrowania głosu i obrazu na terenie Szkoły; 
6) kradzieży; 
7) używania telefonu komórkowego i innych urządzeń multimedialnych na zajęciach lekcyjnych; 
8) używania wulgaryzmów; 
9) wprowadzania na teren Szkoły osób postronnych nie będących uczniami Technikum nr 1; 

10) spożywania posiłków i żucia gumy na zajęciach lekcyjnych; 
11) niszczenia mienia szkolnego jak również mienia innych osób; 
12) publikowania i rozpowszechniania treści, które mogłyby obrazić uczucia religijne  

i światopoglądowe; 
13) opuszczania sali lekcyjnej podczas zajęć bez zgody nauczyciela; 
14) bezwzględny zakaz opuszczania terenu Szkoły w czasie, gdy uczeń powinien przebywać  

w Szkole zgodnie ze swoim planem zajęć (zgodnie z odrębnymi przepisami);31 
15) na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz handlu, z wyłączeniem corocznego kiermaszu 

podręczników. 
 

§ 53 
1. Uczeń jest  nagrodzany za wysokie wyniki w nauce, w tym za udział w konkursach,  olimpiadach, 

wzorową frekwencję, działalność w Samorządzie Uczniowskim  oraz inne osiągnięcia ważne  
dla społeczności szkolnej.  

2. Formy nagród dla uczniów to: 
1) pozytywna uwaga / wpis w dzienniku; 
2) dyplom; 
3) list gratulacyjny Dyrektora Szkoły; 
4) nagrody rzeczowe. 

3. Nagrody wymienione w ust. 2 przyznaje Dyrektora z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy 
lub innego nauczyciela/i a także na wniosek Samorządu Uczniowskiego. 

4. Informacja o zamiarze przyznania nagrody o której mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4 jest podawana  
do wiadomości nauczycieli podczas zebrania Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna w ramach swych kompetencji opiniuje przyznanie nagród. 
6. W terminie 1 dnia od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania nagrody, podmioty 

wymienione w ust. 3, mogą wnieść na piśmie do Dyrektora zastrzeżenie do zamiaru przyznania 
nagrody. 

7. Dyrektor w terminie 1 dnia od dnia wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, podejmuje 
decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub podtrzymuje decyzję przyznania 
nagrody. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  

 
§ 54 

1. Uczeń zostaje ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za nieprzestrzeganie 
Statutu oraz  regulaminów i zarządzeń porządkowych obowiązujących w Szkole.  

2. Formy kar dla uczniów to:  
1) upomnienie od nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego – udzielane w formie ustnej  

na forum klasy uczniowi, w ramach natychmiastowej reakcji na niewłaściwe zachowania; 

                                                           
31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
     Szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z pożn. zm.) 
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2) nagana od wychowawcy, w formie zapisu w dzienniku elektronicznym, udzielana również  

na wniosek nauczyciela lub pedagoga szkolnego, w szczególności, za: 
a) co najmniej 12 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia, 
b) wyjście poza teren Szkoły w czasie, kiedy uczeń powinien być w Szkole. zgodnie  
     z planem lekcji, 
c) samowolne opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela, 
d) spożywanie posiłków i żucie gumy na zajęciach lekcyjnych. 

3) upomnienie od Dyrektora udzielane w formie pisemnej na wniosek wychowawcy  
lub pedagoga szkolnego. Uczeń, który ponownie dopuści się przewinienia, za które otrzymał już 
naganę od wychowawcy,  zostanie ukarany upomnieniem od Dyrektora, w związku  
z upomnieniem pedagog szkolny wzywa do Szkoły rodziców ucznia. Ponadto upomnienie 
udzielane jest, w szczególności, za: 
a) opuszczenie bez usprawiedliwienia  25 godzin lekcyjnych, 
b) palenie papierosów, e-papierosów, zażywanie innych wyrobów tytoniowych w trakcie 

organizowanych przez Szkołę zajęć; 
c) używanie wulgaryzmów, plugawienie języka ojczystego, 
d) ponowne wyjście poza teren Szkoły w czasie, kiedy uczeń powinien być w Szkole zgodnie  
     z planem lekcji, 
e) za korzystanie podczas lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych, 
f) ponowne, samowolne opuszczenie sali lekcyjnej, bez zgody nauczyciela, 
g) uczeń, który otrzymał upomnienie od Dyrektora podlega wzmożonej kontroli  
     ze strony pedagoga i  wychowawcy klasy. 
h) informacje o udzieleniu uczniowi upomnienia od Dyrektora wychowawca zapisuje  
     w dzienniku elektronicznym, 

4) nagana od Dyrektora udzielana w formie pisemnej na wniosek wychowawcy  
lub pedagoga szkolnego, w szczególności, za: 
a) opuszczenie bez usprawiedliwienia 45 godzin lekcyjnych; 
b) nieprzestrzeganie norm społecznych; 
c) posiadanie i propagowanie treści pornograficznych; 
d) notoryczne stosowanie wulgaryzmów i plugawienie języka ojczystego; 
e) wprowadzenie osoby postronnej, nie będącej uczniem, na teren Szkoły lub do sali lekcyjnej; 
f) przyniesienie do Szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić  

zagrożenie dla zdrowia i życia innych; 
g) publikowanie i rozpowszechnianie treści, które mogłyby urazić uczucia religijne  

i światopoglądowe; 
h) oszustwo, kłamstwo w stosunku do nauczyciela lub pracownika Szkoły; 
i) oszczerstwo w stosunku do nauczyciela, pracownika Szkoły lub innego ucznia;  
j) za rejestrowanie głosu i obrazu osób trzecich na terenie Szkoły i publikowanie, bez ich zgody, 

w sieciach społecznościowych; 
k) niszczenie mienia szkolnego jak również mienia należącego do innej osoby; 
l) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób; 
m) notoryczne używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń multimedialnych podczas 

zajęć lekcyjnych; 
n) notoryczne opuszczanie terenu Szkoły w czasie, kiedy uczeń powinien być w Szkole zgodnie  

z planem lekcji; 
o) notoryczne samowolne opuszczanie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela; 
p) naganą od Dyrektora ukarany zostanie również uczeń, który ponownie dopuści się 

przewinienia, za które otrzymał upomnienie od Dyrektora Szkoły. Uczeń, który otrzymał 
naganę od Dyrektora podlega wzmożonej kontroli ze strony wychowawcy i pedagoga 
szkolnego. Pedagog szkolny podpisuje z uczniem kontrakt („Kontrakt z Uczniem”)  
w obecności wychowawcy, rodzica i Dyrektora Szkoły. Nieobecność rodziców nie powoduje  
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odstąpienia od tej kary. W takim wypadku pedagog szkolny listem poleconym informuje 
rodziców o naganie udzielonej przez Dyrektora. Odmowa podpisania dokumentów przez 
rodzica, również nie powoduje odstąpienia od tej kary.   Członkowie Rady Pedagogicznej 
zostają poinformowani przez pedagoga szkolnego o naganie  udzielonej uczniowi przez 
Dyrektora Szkoły; 

q) od momentu udzielenia uczniowi nagany od Dyrektora, w każdej innej sytuacji naruszającej 
zasady określone w Statucie, ponownie do Szkoły wzywany jest rodzic. 

5) nagana z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów  udzielana w formie pisemnej  
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego, w szczególności, za: 
a) za 75 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia; 
b) kradzież na terenie Szkoły; 
c) wymuszanie pieniędzy lub innych przedmiotów; 
d) nękanie, prześladowanie, stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy, naruszanie 

nietykalności cielesnej i godności osobistej ucznia, nauczyciela oraz innego pracownika 
Szkoły; 

e) wszczynanie bójek na terenie Szkoły; 
f) zażywanie, rozprowadzanie, posiadanie narkotyków, dopalaczy i innych środków 

odurzających; 
g) posiadanie,  spożywanie, rozprowadzanie, przebywanie pod wpływem alkoholu, na terenie 

Szkoły; 
h) z rodzicami ucznia odbywa się spotkanie w obecności Dyrektora, wychowawcy oraz 

pedagoga. Nieobecność rodziców nie powoduje odstąpienia od tej kary. W takim wypadku 
pedagog szkolny listem poleconym informuje rodziców o naganie udzielonej przez Dyrektora 
z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów. Uczeń, który otrzymał naganę od Dyrektora  
z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów, podpisuje ostateczny kontrakt  
z Dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą i rodzicem oraz w dalszym ciągu  podlega 
wzmożonej kontroli ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego.  Członkowie Rady 
Pedagogicznej zostają poinformowani przez pedagoga szkolnego o  naganie z ostrzeżeniem  
o skreśleniu z listy uczniów udzielonej uczniowi przez  Dyrektora. 

3. Uczeń, który opuści bez usprawiedliwienia co najmniej 100 godzin lekcyjnych, na wniosek 
wychowawcy, uchwałą Rady Pedagogicznej i w drodze decyzji Dyrektora, zostaje skreślony z listy 
uczniów. 

4. Kary, o których wyżej mowa udziela uczniowi także Dyrektor z własnej inicjatywy. 
5. Uczeń lub jego rodzic ma prawo wnieść do Dyrektora pisemne odwołanie od udzielonej kary,  

w terminie 3 dni od dnia jej udzielenia. 
6. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia odwołania o którym mowa w ust. 5, podejmuje 

decyzję o utrzymaniu w mocy udzielonej kary lub jej uchyleniu. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  
 

§ 55 
1. Uczeń  który pali lub zażywa wyroby tytoniowe na terenie Szkoły zostaje ukarany zgodnie z § 54,  

a ponadto, w przypadku ucznia pełnoletniego,  zgłaszany jest do ukarania mandatem przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. O zdarzeniu informowani są rodzice  ucznia. 

2.  Uczeń, który plugawi język ojczysty wulgaryzmami lub używa w relacjach z innymi uczniami, 
nauczycielami lub pracownikami Szkoły gestów nieprzyzwoitych, zostaje ukarany zgodnie z § 54.  
Ponadto w przypadku ucznia pełnoletniego zgłaszany jest do ukarania mandatem przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. O zdarzeniu informowani są rodzice  ucznia.  

3. Uczeń, który wymusza pieniądze czy też inne przedmioty od rówieśników, szantażuje ich lub grozi 
im, a także dopuszcza się kradzieży na terenie Szkoły otrzymuje karę zgodnie z § 54. Sprawa jest 
kierowana do właściwych organów ścigania. O zdarzeniu informuje się rodziców ucznia. Jeżeli wina 
zostanie udowodniona uczeń zostaje skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej. 
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4. Uczeń, który wszczyna bójki lub bierze w nich udział, otrzymuje karę zgodnie  

z § 54, podlega wzmożonej kontroli wychowawczej i profilaktycznej ze strony wychowawcy  
i pedagoga szkolnego. W sytuacjach rażących informacja o fakcie zostaje przekazana Policji.  
O zdarzeniu informuje się rodziców ucznia.  
 

§ 56 
1. Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek wychowawcy, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy 

uczniów w przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie możliwe oddziaływania wychowawcze,  
a zachowanie ucznia nie uległo zmianie. 

2. Wniosek zawiera uzasadnienie uwzględniające podejmowane przez szkołę działania wychowawcze 
oraz opinię pedagoga szkolnego. 

3. Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów regulują odrębne przepisy.32 
4. Skreślenie następuje, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego.  
5. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej na piśmie,  

od której służy stronie prawo wniesienia odwołania do organu nadzoru pedagogicznego.  
6. Od decyzji Dyrektora służy rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi odwołanie do właściwego organu 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
7. Odwołanie od decyzji należy składać za pośrednictwem Dyrektora.  
8. Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja o skreślaniu ucznia z listy uczniów  

nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.  
 

§ 57 
W przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku spodziewanych efektów 
prowadzonych działań, pedagog szkolny powiadomi pisemnie Policję lub Sąd Rodzinny lub inne  
do tego celu upoważnione instytucje, dostarczając równocześnie dokumentację  
z przeprowadzonych działań Szkoły.  

 
§ 58 

1. W sytuacji, jeśli statutowe prawa ucznia zostały złamane, uczeń lub jego rodzic może wnieść skargę 
do Dyrektora. 

2. Skargi winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w sekretariacie szkoły  
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor@technikum1chojnice.pl 

3. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący 
skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz 
zwięzły opis sprawy. Na prośbę wnoszącego skargę potwierdza się jej zgłoszenie. 

4. Skargi anonimowe nie będą przyjmowane. 
5. Skargi rozpatruje Dyrektor. 
6. W szczególnych przypadkach Dyrektor może powołać zespół w skład, którego wchodzą: 

1) Dyrektor (wicedyrektor); 
2) Pedagog; 
3) Wychowawca ucznia, którego dotyczy sprawa. 

7. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin 
może być przedłużony o kolejne 14 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych. 

8. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, 
podjętych działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw i godności ucznia stosowną decyzje podejmuje Dyrektor 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

                                                           
32 art. 68 ust. 2, art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm,)  ustawa z 14 czerwca 1960 r.  
     Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 
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10. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji  

za pośrednictwem Dyrektora. 
11. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. 

Tożsamość osoby wnoszącej skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie,  
chyba że składający skargę wyrazi na to zgodę. 

12. Wszelkie informacje uzyskane w toku rozpatrywania sprawy stanowią tajemnicę służbową. 
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Rozdział IX 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

§ 59 
1. Ocenianiu w Szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 
2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  
oraz o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze  
i jak powinien dalej się uczyć;  

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;  
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania edukacyjne wynikające  

z realizowanych w Szkole programów nauczania oraz przyjęte kryteria zachowania.  
 

§ 60 
1. Podstawą ustalania w Szkole  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych  są  wymagania edukacyjnych określone przez nauczyciela oraz Przedmiotowe 
Zasady Oceniania określone przez Zespoły Przedmiotowe i podane do wiadomości uczniów, 
rodziców  i Dyrektora.33 

2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych 
bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, odnoszące się do realizowanego  
programu nauczania. 

3. Nauczyciele, formułując Przedmiotowe Zasady Oceniania, określają poziom koniecznych 
wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania. 

4. Uczniowie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach edukacyjnych  
i Przedmiotowych Zasadach Oceniania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela 
prowadzącego te zajęcia, a rodzice otrzymują informację od wychowawcy, na pierwszym spotkaniu 
z rodzicami w pierwszej połowie września, a także za pośrednictwem dziennika elektronicznego,  
że wymagania z realizowanych przez ucznia przedmiotów zostaną umieszczone na stronie Szkoły  
do 30 września. 

5. Każdy nauczyciel odnotowuje fakt zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu  
w formie tematu podczas pierwszych zajęć lekcyjnych. 

6. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1,  
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – 
na podstawie tej opinii;  

 
                                                           
33 Dyrektor gromadzi  podpisane przez nauczyciela wymagania, które stanowią podstawę rozstrzygania sporów jakie mogą się pojawiać w obszarze oceniania. 



S T A T U T   Technikum nr 1 w Chojnicach 
 

 

38 
 

 
4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w Szkole - na podstawie 
tego rozpoznania; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych  – na podstawie tej opinii. 

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 6 dotyczy: 
1) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny oraz sposobu i formy  

ich sprawdzania;  
2) warunków i form prezentowania wiedzy i umiejętności ucznia. 

8. Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym opracowuje program pracy z uczniem, 
uwzględniający zalecenia zawarte w opinii / orzeczeniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

9. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania nauczycieli uczących w danej klasie o tym, 
że uczeń posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej, uzasadniające dostosowanie wymagań edukacyjnych. Informacja ta przekazywana 
jest podczas zebrania zespołu klasowego i odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym. 

 
§ 61 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 
mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, 
co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia  dokonywana jest systematycznie  
w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 60. 

3. Stosowane w Szkole sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia: 
1) wypowiedzi ustne  na lekcjach polegające na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozumienia 

problemu i związków przyczynowo - skutkowych oraz jej zastosowania; 
2) aktywność rozumiana jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć szkolnych; 
3) pisemne prace klasowe zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące duże 

partie materiału (działy) - nie więcej niż jedna praca klasowa dziennie i nie więcej niż trzy prace 
klasowe w tygodniu; 

4) pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, 
obejmujące wskazany przez nauczyciela materiał bieżący; 

5) sprawdziany umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności nauczyciela; 
6) kartkówki (niezapowiedziane) sprawdzające wiedzę i umiejętności z trzech ostatniej lekcji 

mających charakter pisemny lub praktyczny; 
7) prace pisemne oraz prace praktyczne  wykonane przez ucznia samodzielnie lub zespołowo;  
8) prace domowe w formie pisemnej lub praktycznej; 
9) różne inne formy prezentacji wiedzy i umiejętności ucznia. 

4. Ustala się następującą skalę ocen bieżących:  
 

oznaczenie słowne skrót oznaczenie cyfrowe 
niedostateczny ndst, nd 1 
dopuszczający dop 2 
dostateczny dst 3 

dostateczny plus dst+ 3+ 
dobry db 4 

dobry plus db+ 4+ 
bardzo dobry bdb 5 

celujący cel 6 
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5. Kryteria oceniania ustalają Zespoły przedmiotowe i zawarte są w Przedmiotowych Zasadach 

Oceniania. 
6. Prace klasowe i sprawdziany oraz wskazane w Przedmiotowych Zasadach Oceniania sposoby 

sprawdzania wiadomości i umiejętności są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 
7. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, 

usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej, zobowiązany jest do zaprezentowania wiadomości  
i umiejętności we wskazanej formie w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły.  Po upływie tego 
terminu nauczyciel ma prawo wstawić uczniowi ocenę niedostateczną, o ile nie stanowią inaczej 
zapisy Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

8. Uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu oraz innego wskazanego 
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania obowiązkowego sposobu sprawdzania wiadomości  
i umiejętności, może ją poprawiać. O poprawę oceny niedostatecznej wnioskuje uczeń.  
Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. Poprawa oceny nie może 
odbywać się w trakcie planowych zajęć dydaktycznych.  Wyznaczony termin poprawy oceny  
nie powinien przekroczyć  2 tygodni od dnia jej otrzymania. Poprawa oceny odbywa się tylko raz. 

9. Pisemne prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie  
do trzech tygodni (piętnastu dni) nauki szkolnej od dnia ich przeprowadzenia i są przechowywane  
w Szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

10. Pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela 
w terminie do dwóch tygodni (dziesięciu dni) nauki szkolnej od dnia ich przeprowadzenia  
i są przechowywane w Szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

11. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze jednej godziny w tygodniu, liczba ocen 
bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna wynosić nie mniej niż 3 oceny 
bieżące. 

12. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż jedna godzina 
tygodniowo, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna 
wynosić nie mniej niż 5 ocen bieżących. 

13. Bieżące oceny zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania odnotowywane są w dzienniku 
elektronicznym. 

14. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi  
i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm 
zachowania w Szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych 
nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.  
 

§ 62 
1. Ustala się przeprowadzanie klasyfikacji śródrocznej uczniów wszystkich klas raz w ciągu roku 

szkolnego w ostatnim pełnym tygodniu grudnia, poprzedzającym zimową przerwę świąteczną.  
2. Ustala się przeprowadzanie klasyfikacji rocznej uczniów w ostatnim pełnym tygodniu czerwca, 

poprzedzającym ferie letnie, a w klasach maturalnych, kończących szkołę, na poniedziałek 
ostatniego tygodnia zajęć szkolnych. 

3. Szczegółowe terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustalane są w każdym roku, w planie pracy 
Szkoły, który uchwala się na zebraniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

5. Jeżeli przedmiot, zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa realizowana jest w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach lub u pracodawcy, na podstawie odpowiedniej umowy, 
ocenę z przedmiotu lub praktyki zawodowej ustala:  

1) w przypadku realizacji praktyki zawodowej u pracodawcy – opiekun praktyk, w porozumieniu  
z osobami prowadzącymi praktykę zawodową,  
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2) w pozostałych przypadkach nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia z przedmiotu, zajęcia 

praktyczne lub praktykę zawodową. 
6. Roczne oceny proponowane prowadzący zajęcia odnotowuje w dzienniku elektronicznym,  

w zakładce „oceny proponowane”. 
7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, z uwzględnieniem 
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych oraz udzielonych kar statutowych. 

8. Przy ustalaniu śródrocznej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego  
w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe 
wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń  
i dysfunkcji rozwojowych w ocenie jego zachowania.  

9. Informację o przewidywanej ocenie rocznej uczeń i jego rodzice uzyskują w terminie nie krótszym 
niż dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Szczegółowe terminy zawiera plan pracy 
Szkoły na dany rok szkolny. 

10. Wychowawca zobowiązany jest przekazać informację o wystawieniu przewidywanych ocen 
rocznych rodzicom w formie ustalonej przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami. 
Natomiast rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z przewidywanymi ocenami za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego. 

 
§ 63 

1. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej od przewidywanej oceny rocznej z zajęć 
edukacyjnych i zachowania, o ile złoży pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu  
lub wychowawcy, w przypadku oceny zachowania, w terminie trzech dni nauki szkolnej od dnia 
wystawienia oceny proponowanej. Prawo to przysługuje również rodzicowi ucznia niepełnoletniego. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana, jeżeli w roku szkolnym, 
przystąpił do wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystał wszystkie 
wcześniejsze możliwości poprawy ocen bieżących. 

3. Sprawdziany na ocenę wyższą od przewidywanej odbywają się w terminie trzech kolejnych dni nauki 
szkolnej od ostatecznego terminu składania wniosków o podwyższenie oceny. 

4. Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu lub wskazany  
przez Dyrektora nauczyciel przedmiotu pokrewnego. 

5. Uczeń otrzyma ocenę wyższą od przewidywanej, jeśli ze sprawdzianu obejmującego zakres 
wiadomości i umiejętności z całego roku dla danego przedmiotu, spełni wymagania na ocenę,  
o którą się ubiega.  

6. Czas trwania sprawdzianu nie może przekroczyć 90 minut.  
7. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace 

ucznia.  
8. Powyższe dokumenty przechowuje nauczyciel danego przedmiotu do końca roku szkolnego.  
9. Ustalona przez nauczyciela ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej i jest ostateczna. 
10. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń złoży na piśmie dowody 

uzasadniające spełnienie wymagań  na ocenę zachowania, o którą wnioskuje, zgodnie z kryteriami  
i wymaganiami, o których mowa w Statucie Szkoły; 

11. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: 
1) wicedyrektor - jako przewodniczący; 
2) pedagog szkolny; 
3) wychowawca klasy; 
4) nauczyciel, o którego wnioskuje uczeń; 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

12. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna. 
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§ 64 

1. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i Rady Pedagogicznej dotyczący 
przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala Dyrektor  
i publikuje go w formie zarządzenia. 

2. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga Dyrektor  
na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 65 

Uczeń może otrzymać ocenę niższą niż przewidywana, w przypadku gdy do czasu ostatecznego 
ustalenia oceny rocznej nie spełni wymagań przypisanych przewidywanej ocenie. 

 
§ 66 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej m. in. spowodowanych 
nieobecnością ucznia na tych zajęciach przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  
w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Egzamin klasyfikacyjny34 przeprowadza się dla: 
1) uczniów nieklasyfikowanych, m. in. ze względu na usprawiedliwione nieobecności; 
2) uczniów nieklasyfikowanych, m. in. ze względu na nieusprawiedliwione nieobecności  

za zgodą Rady Pedagogicznej; 
3) ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą; 
4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki. 

3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,  z zastrzeżeniem dotyczącym 
oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym 
mowa w odrębnych przepisach. 

4. Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne 
przepisy.35 

 
§ 67 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy36 z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z informatyki, zajęć dydaktycznych realizowanych w głównej mierze przy komputerach oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń),  
ma formę zadań praktycznych.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.  
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, której skład 

określają odrębne przepisy. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego zawartość określają 

odrębne przepisy. 
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 
 
                                                           
34 Art. 44b ust.6 – Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3  
    i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b;  
35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
    i słuchaczy w Szkołach publicznych, §15 
36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
    i słuchaczy w Szkołach publicznych, §16 
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę.  

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

11. Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy. 
 

§ 68 
1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów  

do wzmożonej pracy nad sobą.  
2. Ocena zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować te,  

które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe. 
3. Ocena zachowania uwzględnia obszary zawarte w odrębnych przepisach. 
4. Składowe oceny zachowania:  

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając:  
a) opinię nauczycieli (w tym nauczycieli zajęć praktycznych oraz pedagoga);  
b) samoocenę ucznia ocenianego;  
c) ocenę zespołu klasowego,  
d) liczbę godzin nieusprawiedliwionych, 
e) udzielone kary statutowe. 

2) oceny składowe (wychowawcy, nauczycieli, ucznia, zespołu klasowego, liczbę godzin 
nieusprawiedliwionych, udzielone kary statutowe) odnotowuje się w dzienniku elektronicznym 
w rubryce „Oceny zachowania”,  

3) każde pozytywne i negatywne zachowanie ucznia należy odnotować w dzienniku 
elektronicznym w rubryce „Uwagi”. 

5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, wtedy gdy w szczególności:  
1) nie została mu udzielona żadna kara statutowa; 
2) wykazuje się wysoką frekwencją (ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione),  
3) dąży do pogłębiania swojej wiedzy 
4) wzorowo wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków,  
5) troszczy się o mienie szkolne, reaguje na akty wandalizmu i złego zachowania innych,  
6) godnie i kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią, z szacunkiem traktuje inne osoby,  
7) dba właściwy wygląd, o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, czynnie przeciwstawia się  

przejawom brutalności, 
8) przestrzega warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Szkoły; 
9) dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne oraz innych osób  

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, wtedy gdy w szczególności:  
1) nie została mu udzielona żadna kara statutowa; 
2) wykazuje się wysoką frekwencją (ma nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych,  

nie spóźnienia się na lekcje);  
3) dąży do uzyskania wysokich wyników w nauce; 
4) bardzo dobrze wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków;  
5) troszczy się o mienie szkolne, reaguje na akty wandalizmu i złego zachowania innych;  
6) godnie i kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią, z szacunkiem traktuje inne osoby;  
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7) dba właściwy wygląd, o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, czynnie przeciwstawia się  

przejawom brutalności; 
8) przestrzega warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń    

elektronicznych na terenie Szkoły; 
9) dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne oraz innych osób. 

7. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, wtedy gdy w szczególności: 
1) nie otrzymał wyższej kary statutowej niż nagana od wychowawcy klasy;  
2) wykazuje się dobrą frekwencją na zajęciach lekcyjnych (ma nie więcej niż 12 godzin   

nieusprawiedliwionych); 
3) wykazuje się pozytywnym stosunkiem do nauki;  
4) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, nauczycielami i kolegami;  
5) stara się dbać o kulturę osobistą, właściwy wygląd i kulturę języka; 
6) troszczy się o mienie szkolne, reaguje na akty wandalizmu i złego zachowania innych; 
7) nie dokonuje naruszeń Statutu Szkoły. 

8. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, wtedy gdy w szczególności: 
1) nie otrzymał wyższej kary statutowej niż upomnienie od Dyrektora Szkoły;  
2) wykazuje się dobrą frekwencją na zajęciach lekcyjnych (ma nie więcej niż 45 godzin  

nieusprawiedliwionych); 
3) podejmuje niewielki wysiłek w celu pogłębiania wiedzy;  
4) unika używania wulgaryzmów i złych zachowań;  
5) nie angażuje się w dodatkowe prace na rzecz środowiska szkolnego;  
6) niekiedy wymaga upomnień, ale na uwagi nauczycieli i innych pracowników Szkoły reaguje  

pozytywnie;  
7) nie dokonuje naruszeń Statutu Szkoły. 

9. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, wtedy gdy w szczególności: 
1) otrzymał naganę od Dyrektora Szkoły, objęty jest kontraktem i wzmożoną kontrolą 

wychowawcy i pedagoga; 
2) wykazuje się niską frekwencją na zajęciach lekcyjnych (ma nie więcej niż 75 godzin  

nieusprawiedliwionych); 
3) lekceważy obowiązki szkolne, polecenia nauczycieli, nie uzupełnia zaległości w nauce, nie bierze  

czynnego udziału w lekcjach;  
4) nie troszczy się o mienie szkolne, dokonuje aktów wandalizmu; 
5) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób; 
6) nie stara się mimo upomnień, zmienić swojego zachowania;  
7) nie dokonuje rażących naruszeń Statutu Szkoły. 

10. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, wtedy gdy w szczególności: 
1) otrzymał naganę od Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów, objęty jest  

ostatecznym kontraktem i wzmożoną kontrolą wychowawcy i pedagoga; 
2) wykazuje się niską frekwencją na zajęciach lekcyjnych (opuścił bez usprawiedliwienia powyżej  

75 godzin lekcyjnych); 
3) lekceważy obowiązki szkolne, polecenia nauczycieli;  
4) demoralizuje innych uczniów i zachęca do łamania przepisów Statutu Szkoły;  
5) naraża innych na niebezpieczeństwo;  
6) odmawia współpracy z pedagogiem szkolnym w celu poprawy swojego zachowania;  
7) notorycznie narusza Statut Szkoły. 

 
11. Ocena roczna zachowania może różnić się od oceny śródrocznej jeżeli uczeń wykazał zdecydowaną 

poprawę swojego postępowania w drugim okresie nauki. 
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§ 69 

1. Ustala się terminy spotkań wychowawcy z rodzicami uczniów:  
1) drugi tydzień września; 
2) ostatni czwartek listopada;  
3) czwartek pierwszego pełnego tygodnia nauki w styczniu; 
4) w ostatni czwartek kwietnia, a dla klas maturalnych, kończących szkołę w ostatni czwartek 

marca.  
2. Szczegółowy harmonogram spotkań z rodzicami umieszczony jest w planie pracy Szkoły na dany rok 

szkolny. 
3. Każdy wychowawca na pierwszym zebraniu ustali sposób przekazywania informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. Zalecany sposób 
przekazywania informacji to: dziennik elektroniczny lub kontakt osobisty w wyznaczonym przez 
wychowawcę i akceptowanym przez rodziców stałym terminie. 

 
§ 70 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego. 
2. Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia udostępniana jest im do wglądu.  
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę z obowiązkowych sposobów 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych powinien ją uzasadnić na piśmie, podając, w szczególności, 
kryteria oceniania oraz stopień opanowania wymagań edukacyjnych przypisywanych danej ocenie. 

4. W Szkole obowiązują następujące zasady udostępniania prac pisemnych:  
1) prace udostępniane są rodzicom do wglądu w dniach zebrań rodziców;  
2) prace mogą być udostępnione rodzicom w innym terminie po uprzednim umówieniu się rodzica 

z nauczycielem;  
3) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,  
a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca lub Dyrektor. 
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Rozdział X 

Postanowienia końcowe 
 

§ 71 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

 
§ 72 

1. Szkoła posiada pieczęć urzędową.  
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
3. Tablice i stemple mają nazwę Technikum nr 1 w Chojnicach. 

 
§ 73 

1. Organ prowadzący, na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów może 
nadać imię Szkole.  

2. Imię Szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej Szkoły.  
3. Szkoła może posiadać własny sztandar, herb oraz ceremoniał szkolny.  

 
§ 74 

Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna Szkoły na wniosek Dyrektora, nauczycieli, 
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 
§ 75 

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 
traci moc prawną w dotychczasowym brzmieniu uchwalony w dniu 30 sierpnia 2018 r. 
 Uchwala się nowy tekst jednolity Statutu Technikum nr 1 w Chojnicach. 

 
§ 76 

Statut Technikum nr 1 w Chojnicach wchodzi w życie z datą wskazaną w uchwale Rady 
Pedagogicznej. 
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NOTATKI 


