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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Nazwa zespołu szkół brzmi: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II 

w Miechowie. 

2. Statut stanowi podstawę prawną działalności Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana 

Pawła II w Miechowie i wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Nr 2, a jego postanowienia obejmują wszystkich uczniów, ich 

rodziców/prawnych opiekunów, słuchaczy, nauczycieli  i pracowników. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie jest Dyrektorem 

każdej Szkoły wchodzącej w skład Zespołu. 

4. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie zwany dalej Szkołą mieści 

się w zespole budynków przy ul B. Prusa 2 i 2a.  

5.W skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie wchodzą: 

1) pięcioletnie Technikum, w którym funkcjonują  klasy czteroletniego 

Technikum dla absolwentów gimnazjów (do wygaśnięcia w 2023 r).  

Ukończenie Technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów 

samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa,  technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik spedytor, a także uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

2) trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także 

dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, 

w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego 
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w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych począwszy od klasy II; 

2a) dwuletnią Branżową Szkołę II Stopnia, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu technika po zdaniu wszystkich egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu Szkoły, a także 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 

3) Szkoła Policealna prowadząca kształcenie  dla osób posiadających 

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 letnim  , umożliwiająca uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – technik informatyk (do 

wygaśnięcia w 2020 r); 

3a) Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 

Jana Pawła II w Miechowie, przekształcone z Publicznego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 Jana 

Pawła II w Miechowie; 

3b) Zasady funkcjonowania Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie zawarte są  

w Rozdziale 5a niniejszego Statutu;  

4) W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie prowadzi się 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodów, w których 

kształci Szkoła oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których 

przypisane są te zawody. 

6. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie jest jednostką 

organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, dla której 

organem prowadzącym jest Powiat Miechowski, z siedzibą w Miechowie 

ul. Racławicka 2.  

7. Nazwa Szkoły wymienionej w § 1 ust. 5 składa się z nazwy Zespołu 

i nazwy Szkoły. 
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8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski 

Kurator Oświaty. 

9. Warsztaty szkolne – pracownie ćwiczeń praktycznych, mieszczące się 

w budynku przy ul. Prusa 2a są integralną częścią Szkoły. 

10. Za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor Szkoły, zgodnie 

z przepisami w tym zakresie, może wprowadzić nowe kierunki kształcenia. 

 

§ 2 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Zespołu 

Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II wszystkim członkom społeczności szkolnej: 

nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 3 

1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

oraz w  Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 1996 r. Nr 67 z późniejszymi zmianami, 

 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

ze zmianami), oraz innych ustaw, a także    przepisów wykonawczych 

wydanych do tych ustaw i odnoszących się do kształcenia, wychowania, 

opieki i profilaktyki. 

2a. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie wychowawczo- 

prof1ilaktycznym, uchwalanym w każdym roku szkolnym przez Radę 
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Rodziców  na podstawie diagnozy potrzeb ustalanej we współpracy z Radą 

Pedagogiczną. 

2b. Szkolny zestaw programów nauczania uwzględnia wszystkie cele  

i wymagania opisane w podstawach  programowych kształcenia ogólnego  

i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Technikum, Szkole 

Policealnej oraz  Branżowej Szkole  I Stopnia i Kwalifikacyjnych Kursach 

Zawodowych. 

3. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez: 

1) kształcenie i wychowanie uczniów, respektujące chrześcijański system 

wartości, przygotowanie ich do dalszej edukacji w szkołach branżowych 

II stopnia, policealnych i wyższych; 

2) zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do ich rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i fizycznego; 

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny 

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego postrzeganego 

w perspektywie kultury europejskiej; 

4) kształcenie i wychowanie w duchu humanizmu, patriotyzmu, i tolerancji, 

przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, 

ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i o środowisku naturalnym; 

5) przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, obywatelskim, 

gospodarczym, kształcenie umiejętności budowania więzi 

międzyludzkich i rozwiązywania problemów; 

6) ochronę młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata, takimi jak: 

przemoc, cyberprzemoc, narkotyki, alkohol, AIDS itp. 

 

§ 4 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze 

i stosuje metody umożliwiające wykształcenie umiejętności kierowania 
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własnym rozwojem, postrzegania i rozwiązywania problemów, 

komunikowania się i współpracy, sprawnego działania. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej 

i religijnej poprzez udział w szeroko rozumianej kulturze, praktykach 

religijnych, organizowanie i udział w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym. 

3. W pracy dydaktyczno – wychowawczej Szkoła: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia 

Szkoły oraz dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu; 

2) wspomaga uczniów w ich rozwoju poprzez pracę z uczniem zdolnym,  

i pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w uczeniu się, dostosowując 

wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) kształtuje u uczniów umiejętności w zakresie posługiwania się mediami 

elektronicznymi oraz językami obcymi; 

4) kształtuje postawy sprzyjające aktywności zawodowej; 

5) rozwija u uczniów przekonanie o konieczności poszanowania przyrody 

i troskę o środowisko naturalne; 

6) organizuje zajęcia pozalekcyjne, stosownie do diagnozowanych potrzeb 

uczniów i możliwości finansowych Szkoły oraz stwarza warunki do 

udziału młodzieży w zajęciach pozaszkolnych w szczególności 

zwiększających szanse na zatrudnienie; 

7) umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez organizację wycieczek 

krajoznawczych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

oraz imprezach kulturalnych i turniejach sportowych; 

8) przygotowuje uczniów do współczesnego życia poprzez: 

a) kształtowanie kompetencji kluczowych stanowiących podstawowe 

narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy, 
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b) wyposażenie ich w wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw zjawisk, 

najnowszych osiągnięć techniki,  nowoczesnych technologii produkcji, 

zasad podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, 

c) kształtowanie postaw promujących zdrowie, zapewniających świadomą 

i pełną troskę o bezpieczeństwo, życie i zdrowie człowieka. 

4. Wychowanie  we wszystkich obszarach działania  Szkoły jest nierozerwalnie 

związane z kształceniem i realizowane jest na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych.  

4a. Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, realizując zadania 

wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczo-

profilaktycznego tworzonego na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, 

w ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

§ 5 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, opiekę i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. 

2. Szkoła rozpoznaje potrzeby wychowawcze i warunki życia uczniów w celu 

zapewnienia im pomocy i rozwoju. 

3. Uczniom wymagającym wsparcia materialnego zapewnia pomoc 

organizacyjną i prawną w ubieganiu się o: 

1) stypendia i zasiłki losowe; 

2) bezpłatne posiłki; 

3) zwolnienie z opłat ubezpieczeniowych; 

4) pomoc w zakupie podręczników i przyborów szkolnych; 

5) opiekę pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej 

i kuratora sądowego. 

5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych 

i pozalekcyjnych , zajęć organizowanych poza terenem Szkoły. 
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Rozdział 3 

Zadania opiekuńcze i bezpieczeństwo uczniów 

 

§ 6 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze i zapewnia bezpieczeństwo uczniom.  

2. Opiekę nad uczniami Szkoły sprawują:  

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych – 

nauczyciele prowadzący zajęcia;  

2) podczas zajęć poza terenem Szkoły nauczyciele prowadzący te zajęcia, 

w trakcie wycieczek – wyznaczeni wychowawcy i  nauczyciele jako 

opiekunowie, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem 

wycieczki;  

3) podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełniący dyżury zgodnie 

z harmonogramem dyżurów.  

3. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich 

w Szkole:  

1) harmonogram dyżurów nauczycieli ustala Wicedyrektor;  

2) opracowany harmonogram dyżurów zatwierdza Dyrektor;  

3) harmonogram wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, w pokoju 

nauczycielskim i na korytarzu szkolnym;  

4) nauczyciel dyżurny pełni dyżur zgodnie z harmonogramem, rozpoczynając 

dyżur 15 minut przed zajęciami, w czasie przerw międzylekcyjnych 

i kończąc 15 minut po zajęciach; 

5) nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów rzetelnie w sposób 

aktywny i ciągły, odpowiada za ład, porządek, dyscyplinę, bezpieczeństwo 

uczniów; 

6) w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, nauczyciel 

dyżurujący w sąsiednim obszarze przejmuje jego obowiązki. 
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4. W trakcie przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakaz opuszczania terenu 

Szkoły bez zgody wychowawcy, nauczyciela lub rodzica/prawnego opiekuna.  

 4a. W okresie pandemii COVID 19 uczniowie podczas  wchodzenia do  

      i wychodzenia ze Szkoły noszą maseczki lub przyłbice. 

4b. W okresie pandemii COVID 19 uczniowie podczas  wchodzenia do Szkoły 

      obowiązkowo dezynfekują ręce. 

4c. W okresie pandemii COVID 19 uczniowie, przebywając  we wspólnych 

 pomieszczeniach zamkniętych (gdzie zachowanie dystansu społecznego jest 

utrudnione), np. podczas przerw międzylekcyjnych,  noszą maseczki lub  

przyłbice.  

4d. Dyrektor Szkoły w okresie pandemii COVID 19 może podejmować decyzje  

i działania wynikające w uzasadnionej sytuacji zdrowotnej poszczególnych 

uczniów, zgodne z wytycznymi MEN i GIS , na które rodzice 

niepełnoletnich uczniów i pełnoletni uczniowie w stosownym oświadczeniu 

wyrazili zgodę. 

5. Zasady przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w pracowniach szkolnych 

określają regulaminy poszczególnych pracowni, z którymi nauczyciele 

zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach.  

6. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego, edukacji dla 

bezpieczeństwa i innych przedmiotach omawia nauczyciel na pierwszych 

zajęciach z uczniami. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

7. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznania uczniów z ogólnymi 

zasadami bezpieczeństwa – na pierwszych zajęciach, w nowym roku 

szkolnym.  

8. Jeżeli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć, ćwiczeń 

w pracowniach, zajęć wychowania fizycznego, podczas wycieczek, imprez 

szkolnych, nauczyciel zobowiązany jest przerwać natychmiast w/w zajęcia 

i powiadomić o tym fakcie Dyrektora.  

9. Szczegółowe przepisy BHP określają odrębne przepisy.  
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10. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami 

w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki 

publiczne krajoznawstwa i turystyki.  

11. Szkoła jest chroniona systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym na 

korytarzach, w pracowniach ćwiczeń praktycznych i innych wybranych 

obszarach . 

§ 7 

1. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli – wychowawców klas/opiekunów 

semestrów, w celu kierowania pracą organizacyjną i wychowawczo-

opiekuńczą.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby nauczyciel – wychowawca/opiekun semestru opiekował się oddziałem 

w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy i opiekuna semestru może się odbyć:  

1) z przyczyn organizacyjnych np. objęcie przez nauczyciela funkcji 

kierowniczej, likwidacja oddziału itp.;  

2) na umotywowany, pisemny wniosek nauczyciela (opiekuna), złożony 

Dyrektorowi;  

3) w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wychowawcy (opiekuna), 

lub naruszenia zasad etyki zawodu nauczyciela;  

4) na umotywowany, pisemny wniosek rodziców, uczniów, słuchaczy 

przedstawiony Dyrektorowi przez przedstawicieli rodziców, klasowy 

samorząd uczniowski i słuchaczy.  

4. Decyzję o zmianie wychowawcy lub opiekuna podejmuje Dyrektor.  

5. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami i spełnia 

następujące zadania:  

1) dostosowuje formy spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych;  
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2) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

3) inspiruje i wspomaga działania zespołów uczniów;  

4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między 

uczniami, uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.  

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:  

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;  

2) planuje i organizuje pracę wspólnie z uczniami i ich rodzicami; 

3) organizuje różne formy życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski;  

4) ustala tematy godzin do dyspozycji wychowawcy, które są spójne 

z Programem wychowawczo  profilaktycznym ;  

5) zapoznaje uczniów, rodziców i słuchaczy ze szczegółowymi warunkami 

i sposobem oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

6) stwarza rodzicom warunki dla kontaktów z nauczycielami uczącymi 

w klasie;  

7) dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkłada sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych 

uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej. 

8) współdziała ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w jego klasie, 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc – dotyczy to 

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, z niepowodzeniami 

edukacyjnymi, jak również zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

9) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania potrzeb psychologiczno-edukacyjnych ich dzieci i określenia 

sposobu wsparcia dla ucznia;  

b) udzielania rodzicom informacji o wynikach oceniania zachowaniach 

uczniów, porad, wskazówek ułatwiających współdziałanie 
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w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych 

i materialnych uczniów; 

10) kontroluje realizację obowiązku nauki przez wychowanków 

w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;  

11) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb, oczekiwań uczniów oraz w rozwijaniu 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

12) pomaga uczniom w organizacji przedsięwzięć w klasie i Szkole, integruje 

wokół tych zadań rodziców; 

7. Wychowawca klasy/opiekun semestru wykonuje czynności administracyjne, 

jest odpowiedzialny za dziennik lekcyjny, arkusze ocen i inną dokumentację 

szkolną.  

8. Spotyka się z ogółem rodziców danej klasy, co najmniej cztery razy w roku, 

w terminach ustalonych przez Dyrektora, w razie potrzeby częściej.  

9. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów mających trudności w nauce lub 

sprawiających trudności wychowawcze, dokumentując na bieżąco swoje 

działania.  

10. Korzysta z pomocy właściwych placówek i instytucji oświatowych  

i naukowych.  

11. Wychowawca jest koordynatorem procesu wychowawczego w swoim 

oddziale i w związku z tym ma prawo do:  

1) opracowania autorskiej koncepcji pracy wychowawczej z oddziałem, 

uwzględniającej zadania wychowawczo-opiekuńcze w danym roku 

szkolnym;  

2) realizowania wiodących zadań wychowawczych, określonych 

w Programie wychowawczo-profilaktycznym;  

3) informacji o organizowanych przez innych nauczycieli w jego oddziale 

imprezach, wycieczkach, zawodach itp.;  
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4) zwoływania zespołu nauczycieli uczących w jego oddziale, gdy jest to 

konieczne dla realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych  

w uzgodnieniu z Dyrektorem;  

5) opracowywania tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy i form 

współpracy z rodzicami i środowiskiem w celu ich realizacji;  

6) opracowywania planów wycieczek i wyjść na imprezy pozaszkolne;  

7) podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie usprawiedliwienia 

nieobecności ucznia w Szkole i ustalania oceny zachowania; 

8) wnioskowania o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadku 

wykroczeń uzasadniających ten tryb postępowania. 

 

§ 8 

1. Uczniom z powodu trudnych warunków rodzinnych, losowych, rozwojowych 

lub niepełnosprawności udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

objęci są oni opieką indywidualną wychowawcy, nauczycieli i pedagoga 

szkolnego.  

1a. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne i opracowuje do realizacji 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zgodnie z zaleceniami 

wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

1b. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów  organizowane są poza zajęciami 

obowiązkowymi wynikającymi ze szkolnego planu nauczania. 

1c. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 

Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje zajęcia 

indywidualne, zgodnie z przepisami. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i opieka nad uczniem, zależy od 

sytuacji ucznia i ma na celu:  

1) przezwyciężenie trudności adaptacyjnych;  

2) pomoc uczniom z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi;  
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3) opiekę nad uczniami pochodzącymi z rodzin niewydolnych wychowawczo;  

4) udzielanie w miarę posiadanych środków pomocy materialnej  

w różnych formach. 

3. W Szkole działa system pomocy  psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

4. Szkoła współpracuje z poradniami specjalistycznymi, instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.  

5. Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie ze 

swoimi potrzebami, i do zachowania dyskrecji o jego problemach przez osoby 

udzielające pomocy.  

6. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest realizowana poprzez:  

1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia  

w szczególności wynikających z: 

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) ze szczególnych uzdolnień; 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f) z zaburzeń komunikacji językowej; 

g) z choroby przewlekłej; 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i) z niepowodzeń edukacyjnych; 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją materialną ucznia 

i jego rodzinny; 

k) z trudności adaptacyjnych. 

3) udzielanie rodzicom konsultacji, porad i wsparcia w rozwiązywaniu 

trudności wychowawczych;  
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4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;  

5) dokonywanie okresowych analiz efektów udzielanej pomocy, oceny 

sytuacji wychowawczej i zdrowotnej w Szkole;  

6) prowadzenie zajęć indywidualnych lub grupowych z uczniami 

wykazującymi zaburzenia zachowania.  

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  organizowana może być w formie:  

1) klas terapeutycznych;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

5) zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej;  

6) porad i konsultacji. 

8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz  pomoc materialną dla 

uczniów w miarę posiadanych możliwości i środków.  

9. Formami pomocy świadczonej ze środków budżetu państwa i gminy są:  

1) stypendium socjalne;  

2) Stypendium Prezesa Rady Ministrów;  

3) Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów;  

4) inne przyznane przez organ prowadzący.  

10. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego do zadań, którego należy: 

1) koordynowanie działań zespołów nauczycieli i rodziców uczniów 

wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach 

szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, słuchaczy, rodziców i nauczycieli; 

3) diagnozowanie środowiska uczniów; 
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4) dokonywanie bieżącej i okresowej oceny sytuacji wychowawczej 

w Szkole; 

5) udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów 

edukacyjnych, prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego 

kształcenia; 

6) udzielanie rodzicom konsultacji i porad ułatwiających rozwiązywanie 

przez nich problemów w wychowaniu własnych dzieci; 

7) współdziałanie w opracowywaniu Programu wychowawczo-

profilaktycznego, Planu organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły; 

8) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z Programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 

9) wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz uczniów mających 

trudności w nauce; 

10) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy  

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze; 

11) współpraca z Samorządem Uczniowskim, opiekunem SU, Rzecznikiem 

Praw Ucznia;  

12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

13) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań 

wychowawczych; 

14) wspieranie uczniów i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne ucznia; 

15) organizowanie we współpracy z  Poradnią Psychologiczno 

Pedagogiczną, różnych form terapii uczniom z objawami 

niedostosowania społecznego; 

16) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na 

tle konfliktów rodzinnych; 
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17) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności  

w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 

18) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym  

i osieroconym, z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, z rodzin 

wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne; 

19) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych. 

20) uczestniczenie w bieżącym doskonaleniu zawodowym w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§ 9 

1. Współpraca z pozaszkolnymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów 

dotyczy:  

1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych 

ucznia;  

2) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia 

i planowania kariery zawodowej;  

3) podejmowania działań na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej 

w wyrównywaniu szans edukacyjnych ucznia.  

2. Uczniowie i ich rodzice /prawni opiekunowie mogą korzystać za 

pośrednictwem Szkoły z pomocy udzielanej przez instytucje działające 

w środowisku, zgodnie z przepisami w tym zakresie:  

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( w tym asystenci rodzinni),  

2) Policję,  

3) Sąd Rodzinny,  

4) Polski Czerwony Krzyż,  

5) Caritas 

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

7) Kuratorzy sądowi – zawodowi i społeczni,  



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

18 

8) Poradnie specjalistyczne. 

 

Rozdział 4 

Organy Szkoły 

 

§ 10 

1. Organami Szkoły są: 

Dyrektor Szkoły; 

Rada Pedagogiczna,; 

Samorząd Uczniowski; 

Rada Rodziców; 

Samorząd Słuchaczy. 

2. Organy Szkoły współpracują ze sobą,  podejmują decyzje w ramach swoich 

kompetencji; 

1)  w miarę bieżących potrzeb na wniosek jednego z organów organizują 

wspólne spotkania; 

2a. W okresie pandemii COVID 19  w uzasadnionej sytuacji Organy Szkoły 

      mogą pracować i współpracować w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub  

      zdalnym. 

3. Konflikty między poszczególnymi organami rozwiązywane są z udziałem 

wszystkich zainteresowanych.  

4. W razie zaistnienia sporów pomiędzy organami, obowiązkiem organów jest 

dążenie do ich rozstrzygnięcia   na terenie Szkoły. Organy same ustalają 

sposób i formę ich rozstrzygnięcia.  

5. Organem koordynującym w rozstrzyganiu sporów jest Dyrektor,  

z wyjątkiem przypadku, w którym on jest stroną sporu.  

6. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia „rozjemcy” zaakceptowanego przez 

strony sporu. 

7. Decyzje „rozjemcy” są wiążące dla obu stron sporu. 
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§ 11 

1. Dyrektora Szkoły po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, 

powołuje i zatrudnia Zarząd Powiatu. 

2. Dyrektor kieruje pracą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, jest 

bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli oraz 

pracowników administracyjno-obsługowych. 

3. Do zadań Dyrektora Szkoły w szczególności  należy:  

1) planowanie, organizowanie, kierowanie, nadzorowanie i ewaluacja 

całokształtu pracy Szkoły – zgodnie z polityką oświatową Państwa, 

z obowiązującym prawem oświatowym, z założeniami i wymogami 

reformy oraz niniejszym Statutem; 

2) opracowywanie, wspólnie z Radą Pedagogiczną, dokumentów 

programowo - organizacyjnych Szkoły (Programu Rozwoju Szkoły, 

rocznego Planu organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej Szkoły, arkusza organizacyjnego, tygodniowego rozkładu 

zajęć edukacyjnych, regulaminów i innych dokumentów); 

3) zapewnienie warunków do optymalnej realizacji statutowych celów 

i zadań Szkoły, właściwej atmosfery i dyscypliny pracy; 

4) udzielanie nauczycielom wsparcia i pomocy, nadzorowanie i ocenianie ich 

pracy; 

5) prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

6) dobór kadry pedagogicznej, zatrudnianie i zwalnianie  nauczycieli oraz 

pracowników niepedagogicznych Szkoły; 

7) przyjmowanie i skreślanie uczniów zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami w tym zakresie; 
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8) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków  

do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki; 

9) organizowanie doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej; 

10) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli; 

11) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji; 

12) organizowanie współdziałania z Radą Rodziców, zapewnienie jej 

regularnego wpływu na działalność Szkoły; 

13) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim, z lokalnymi władzami 

administracyjnymi i oświatowymi; 

14) realizowanie uchwał organu prowadzącego Szkołę; 

15) dbałość o powierzone mienie Szkoły, ścisłe realizowanie zadań 

wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i innych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa; 

16) wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie rozwoju bazy 

materialno – dydaktycznej Szkoły, opracowywanie na każdy rok szkolny 

planu finansowego Szkoły, poddawanie go zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców; 

17) zabezpieczanie dla Szkoły programów nauczania, legitymacji szkolnych, 

dzienników lekcyjnych, świadectw i innych druków szkolnych.  

4. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły; 

2) udzielania kar porządkowych - zgodnie z Kodeksem Pracy; 

3) przyjmowania uczniów do Szkoły zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów; 

4) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej 

funkcjonowaniu; 
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6) wykorzystywania według własnego uznania środków finansowych 

przyznanych przez organ prowadzący, na działalność Szkoły; 

7) podpisywania korespondencji i dokumentacji Szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania; 

2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego 

i niniejszego Statutu; 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć 

organizowanych przez Szkołę, oraz za stan sanitarny obiektu; 

4) celowe wykorzystanie  środków zapewnionych na działalność ochrony 

przeciwpożarowej Szkoły. 

6. W Szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) Wicedyrektora; 

2) Kierownika szkolenia praktycznego; 

3) Kierownika administracyjno – gospodarczego; 

4) Głównego księgowego; 

7. Wicedyrektor, Kierownik szkolenia praktycznego, Kierownik 

administracyjno-gospodarczy, Główny księgowy upoważnieni są do 

podejmowania decyzji i ponoszą odpowiedzialność w zakresie powierzonych  

im  obowiązków: 

1) do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

a) organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

w Szkole; 

b) obserwowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

c) analiza i ocena pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Szkoły, co najmniej dwa razy w roku; 

d) pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności; 

e) staranne wypełnianie zadań wynikających ze szczegółowego przydziału 

obowiązków; 



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

22 

f)  ścisła współpraca z Dyrektorem i nauczycielami oraz staranne 

wypełnianie i koordynowanie dodatkowych zadań, zleconych przez 

Dyrektora, w obszarach projektów i programów zewnętrznych 

realizowanych przez Szkołę. 

2) Do zadań Kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 

a) organizowanie i nadzorowanie zajęć praktycznych i innych zajęć 

prowadzonych na terenie Warsztatów szkolnych – pracowni ćwiczeń 

praktycznych; 

b) obserwowanie zajęć praktycznych oraz dokonywanie  analizy i oceny 

efektów, co najmniej dwa razy w roku; 

c) nadzór nad Warsztatami szkolnymi – pracowniami ćwiczeń 

praktycznych, wyposażeniem  i urządzeniami do praktycznej nauki 

zawodu oraz pracą nauczycieli zajęć praktycznych; 

d) nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy uczniom 

podczas praktycznej nauki zawodu; 

e) staranne wypełnianie zdań wynikających ze szczegółowego przydziału 

obowiązków; 

f) ścisła współpraca z Dyrektorem  i nauczycielami oraz staranne 

wypełnianie i koordynowanie dodatkowych zadań zleconych przez 

Dyrektora w obszarach projektów i programów zewnętrznych 

realizowanych przez Szkołę. 

3) Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:  

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą 

o rachunkowości oraz  ustawą  o finansach publicznych; 

b) kontrola wstępna i bieżąca dokumentów finansowych Szkoły; 

c) sporządzenie planów finansowych oraz środków specjalnych; 

d) sprawozdawczość finansowa, zabezpieczenie dokumentacji finansowej 

Szkoły; 
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e) staranne wypełnianie zadań wynikających ze szczegółowego przydziału 

obowiązków; 

f) ścisła współpraca z Dyrektorem  i nauczycielami oraz staranne 

wypełnianie i koordynowanie dodatkowych zadań zleconych przez 

Dyrektora w obszarach projektów i programów zewnętrznych 

realizowanych przez Szkołę. 

4) Do zadań Kierownika administracyjno-gospodarczego należy  

w szczególności: 

a) organizacja całokształtu obsługi administracyjno-gospodarczej 

Szkoły; 

b) dokonywanie wszystkich zakupów i usług; 

c) staranne wypełnianie zadań wynikających ze szczegółowego 

przydziału obowiązków; 

d) ścisła współpraca z Dyrektorem  i nauczycielami oraz staranne 

wypełnianie i koordynowanie dodatkowych zadań zleconych przez 

Dyrektora w obszarach projektów i programów zewnętrznych 

realizowanych przez Szkołę. 

5) Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i kompetencji osób 

zajmujących stanowiska, o których mowa w § 11 ust. 6. określa 

w przydziałach obowiązków Dyrektor Szkoły. 

6) Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne 

stanowiska kierownicze. 

 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 12 

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i prowadzi 
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zebrania oraz odpowiada za powiadamianie jej członków o terminie 

i porządku obrad. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego – za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym półroczu (semestrze) w związku z klasyfikowaniem, 

promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć pedagogicznych  

i w miarę bieżących potrzeb. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

5. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły 

zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, 

które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także 

nauczycieli. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy  

w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 

wyboru przedmiotów zdawanych w formie pisemnej na egzaminach  

w szkołach zaocznych; 

2a) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na egzamin 

klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

szkolnych;  

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów  pedagogicznych  

w Szkole; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
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6) przygotowywanie projektów zmian w Statucie ZS Nr 2, uchwalanie 

zmian w Statucie, przygotowywanie w porozumieniu z Radą Rodziców 

Programu wychowawczo – profilaktycznego i ustalanie sposobu 

wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia  

pracy Szkoły.  

7. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do: 

1) realizacji uchwał Rady; 

2) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności 

nauczycieli; 

3) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji; 

4) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady; 

4a) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku 

szkolnym wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

5) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 

członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego Szkoły, oddziaływania na postawę 

nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

8. Członek Rady zobowiązany jest do: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego 

współdziałania wszystkich członków Rady; 

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych 

zarządzeń Dyrektora; 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady 

Pedagogicznej i jej zespołów, do których został powołany oraz do 

doskonalenia zawodowego; 

4) realizacji uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia; 
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5) składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań; 

6) przestrzegania tajemnicy obrad Rady. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) roczną organizację pracy Szkoły, organizację kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

3) projekt planu finansowego Szkoły; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie  nauczycielom nagród i innych 

wyróżnień oraz kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych; 

5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału  nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

6. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szkoły wynikające 

z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o pracy Szkoły nie rzadziej niż 

dwa razy w roku. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji uchwały Rady 

Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły powiadamia organ nadzorujący celem 

zajęcia przez ten organ stanowiska. 

 

Samorząd Uczniowski 

 

§ 13 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd ma prawo wyboru opiekuna i Rzecznika Praw Ucznia. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a Organy Samorządu są 

reprezentantami ogółu uczniów. 
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4. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie przedstawicieli 

samorządów  klasowych. Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego 

jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 

5. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg ordynacji 

ustanowionej na zasadach demokratycznych przez zebranie przedstawicieli 

samorządów klasowych. 

6. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres roku szkolnego 

i może być przedłużona na podstawie przepisów ordynacji na następny rok.  

7. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szkoły, a w szczególności: 

1) Programu wychowawczo-profilaktycznego;  

2) skreślenia z listy uczniów; 

3) dotyczące realizacji podstawowych praw   uczniów wymienionych w § 59;  

4) przyznania przedstawionym uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

5) ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych; 

6) organizacji  przerw międzylekcyjnych. 

8. Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego reguluje regulamin 

Samorządu Uczniowskiego, zatwierdzony przez zgromadzenie przedstawicieli, 

który nie jest sprzeczny ze Statutem Szkoły . 

9.Samorząd Słuchaczy reprezentuje słuchaczy Szkoły Policealnej, wchodzącej 

w skład  Zespołu  Szkół Nr 2, i działa na podstawie regulaminu, który nie jest 

sprzeczny z niniejszym Statutem. 

 

Rada Rodziców 

 

§ 14 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem ogółu rodziców 

uczniów, współpracującym z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, organem 
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prowadzącym i organem nadzorującym pracę Szkoły w zakresie realizacji 

zadań Szkoły. 

2. Zasady i tryb tworzenia oraz plan pracy Rady Rodziców uchwalają 

przedstawiciele rodziców wszystkich klas Szkoły, zwani  dalej Radą 

Rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3a. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program 

      wychowawczo – profilaktyczny. 

4. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych klasy 

i Szkoły; 

2) znajomości  Programu Rozwoju Szkoły, Programu wychowawczo 

profilaktycznego, planu wychowawczo-profilaktycznego klasy,  

szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów, wymagań edukacyjnych, zestawu programów nauczania, 

zestawu podręczników i innych dokumentów pedagogicznych;  

3) uzyskiwania w czasie określonym przez Szkołę rzetelnej informacji na 

temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności 

w nauce; 

4) uzyskiwania informacji , porad i wsparcia w sprawach wychowania; 

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Szkołę opinii na 

temat pracy Szkoły; 

6) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów 

dziecka i rodziny; 

7) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności Szkoły; 
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2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Szkoły; 

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły; 

4) wydatkowanie  funduszy Rady Rodziców, według zasad, które  określa 

regulamin; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do  ustalenia oceny pracy zawodowej; 

6) współtworzenie i uchwalanie Programu wychowawczo-profilaktycznego 

pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez i wycieczek; 

7) opiniowanie planu finansowego Szkoły na rok budżetowy. 

6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 

7. Rada Rodziców i nauczyciele współpracują ze sobą we wszystkich sprawach 

dotyczących  kształcenia, opieki i wychowania uczniów. 

8. W Szkole może działać też Rada Szkoły na zasadach określonych w ustawie 

Prawo oświatowe. Do czasu utworzenia Rady Szkoły jej zadania wypełnia 

Rada Pedagogiczna. 

 

Rozdział 5 

Organizacja Szkoły 

 

§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.  

2. Kształcenie w Szkole odbywa się w oparciu o Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania.  

3. Oddziałem opiekuje się wychowawca, w miarę możliwości jeden w ciągu 

całego etapu edukacyjnego.  

4. Liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący.  

5. W grupach między oddziałowych prowadzone mogą być zajęcia edukacyjne 

z języków obcych, w-f, etyki, zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego; 
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6. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.  

7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Szkoły – opracowany przez 

Dyrektora zgodnie z przepisami i na podstawie szkolnych planów nauczania 

w danym zawodzie na cały cykl kształcenia  .  

8. Arkusz Organizacyjny Szkoły określa w szczególności:  

1) liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący,  

2) liczbę zajęć edukacyjnych, ogólnokształcących i zawodowych  

teoretycznych oraz praktycznych, prowadzonych przez poszczególnych 

nauczycieli;  

3) liczbę pracowników Szkoły, pracowników administracji i obsługi w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;  

4) wykaz nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.  

9. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacyjnego Szkoły, 

Wicedyrektor  Szkoły ustala  tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

10. Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej w Zespole Szkół Nr 2 ustala 

Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na początku każdego roku 

szkolnego.  

11. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut 

11a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w innym wymiarze niż to wynika ze szkolnego planu lekcji, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć dla danego oddziału.  

11b. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie zajęć lekcyjnych 

w bloki (w szczególności zajęć w ramach kształcenia zawodowego, w tym 

zajęć praktycznych) i inny czas trwania przerw międzylekcyjnych niż 

w szkolnym  planie lekcji, ale tak, aby czas lekcji i czas przerw 
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międzylekcyjnych nie był mniejszy niż przewidziany w planie lekcji 

w danym dniu. 

11c. W szczególnych przypadkach dopuszcza się skrócenie czasu lekcji  

i przerw międzylekcyjnych, ale tak, by nauczyciel mógł zrealizować 

minimum treści kształcenia na lekcji. 

11d. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całego oddziału)  

z pierwszej lub drugiej godziny lekcyjnej oraz z 1 lub 2 ostatnich godzin 

lekcyjnych, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach nieobecności 

nauczycieli i ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie 

zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

12. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole realizuje się w 5 dniowym 

cyklu nauczania. 

13. W okresie pandemii COVID 19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,  

      w zależności od szkolnej sytuacji epidemicznej , na obowiązujących 

      zasadach prawnych, mogą odbywać się w określonych przez MEN 

      modelach: stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym. 

 

§ 16 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, tworzą 

zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału 

zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programów 

kształcenia zawodowego. 

2. Dla koordynacji całości pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej 

Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe nauczycieli, 

wychowawcze i zadaniowo – problemowe. 

3. Powołany przez Dyrektora Szkoły zespół przedmiotowy, zadaniowy,  określa 

cele, zadania, harmonogram i regulamin swojej działalności, wnioskuje do 

Dyrektora Szkoły o powołanie przewodniczącego. Pracą zespołu kieruje 

powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący. 
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4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności: 

a) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie 

treści przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programów  i podręczników; 

b) opracowywanie szczegółowych zasad oceniania, sposobu badania 

wyników nauczania , w szczególności próbnych egzaminów maturalnych  

i zawodowych; 

c) opiniowanie  przygotowanych w Szkole własnych i autorskich 

programów nauczania;  

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

 

§17 

1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system oddziałowo – lekcyjny. 

1a. Zajęcia edukacyjne – lekcyjne prowadzone są w pracowniach 

przedmiotowych, pracowniach specjalistycznych i pracowniach ćwiczeń 

praktycznych. 

1b. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminem korzystania z pracowni, 

w której prowadzone są zajęcia lekcyjne.     

1c. W czasie zajęć uczniów obowiązują przepisy bhp zawarte w regulaminach 

korzystania z pracowni. 

2. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 25 minut. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

3. Szkoła w miarę posiadanych możliwości wprowadza przedmioty 

nadobowiązkowe, zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze – dla uczniów 

wybitnie zdolnych i  uczniów mających trudności w nauce. 

4. Zajęcia i konsultacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej odbywają się przez 

dwa lub trzy dni w tygodniu wg przyjętego na początku każdego semestru 

harmonogramu. 
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Zajęcia dodatkowe dla uczniów 

 

§18 

1. Zakres i rodzaj zajęć dodatkowych pozalekcyjnych ustala Dyrektor Szkoły  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i rodzicami,  uwzględniając potrzeby  

i zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne i finansowe 

Szkoły. 

2. Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne prowadzone są w ramach realizowanych 

projektów szkolnych, w kołach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, 

w formie wycieczek, rajdów, spotkań, dyskotek,  itp. 

3. Każdy uczeń może brać udział w pracach kół i organizacji działających 

w Szkole, a także zajęciach dodatkowych realizowanych w Szkole w ramach 

programów unijnych i innych projektów zewnętrznych. 

3a. Zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 3 mogą obejmować zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia rozwijające, doradztwo zawodowe, szkolenia,  kursy, 

praktyki i staże zawodowe i inne  zwiększające szanse zatrudnienia lub 

samozatrudnienia  uczniów . 

4. Zajęcia kół i organizacji uczniowskich powinny być zaplanowane i nie 

sprzeczne w formach i treściach ze statutowymi zadaniami Szkoły. 

5. Za pracę kół i zespołów odpowiada prowadzący je nauczyciel. 

6. Rada Pedagogiczna ocenia dwa razy w roku pracę zorganizowanych zajęć 

dodatkowych na podstawie złożonych sprawozdań i własnych opinii. 

7. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność 

wychowawczo – opiekuńcza na rzecz młodzieży szkolnej. 

8. W celu realizacji zadań statutowych Szkoła, w miarę swoich możliwości, 

zapewnia uczniom korzystanie z biblioteki,  pomieszczeń do nauki, pomocy 

pielęgniarskiej oraz  sprzętu sportowo – rekreacyjnego. 
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Biblioteka szkolna 

§19 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych 

Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Godziny pracy biblioteki zatwierdza Dyrektor,  mając na uwadze tygodniowy 

rozkład zajęć i umożliwienie uczniom dostępu do zbiorów bibliotecznych 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

3. W wypożyczalni zorganizowany jest kącik czytelniczy.  

4. Osoby korzystające z biblioteki szkolnej: 

1) muszą znać jej regulamin; 

2) w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów mają 

obowiązek zwrócenia takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez 

pracownika biblioteki; 

3) zwracają wypożyczone zbiory najpóźniej przed końcem roku szkolnego. 

5. Biblioteka szkolna prowadzi dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) 

oraz audiowizualne i inne materiały niezbędne do realizacji programu 

organizacji pracy  dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

6. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) opracowanie rocznego planu pracy i przedstawienie do zatwierdzenia 

Dyrektorowi; 

2) udostępnianie zbiorów i centrum multimedialnego, tworzenie warunków do 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych wszystkim użytkownikom biblioteki, 

informowanie uczniów, nauczycieli o nowych pozycjach książkowych; 
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4) rozmowy z czytelnikami, promocja czytelnictwa, wspieranie działań  

w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej, kształcenie uczniów 

jako użytkowników informacji , edukacja czytelniczo-medialna w klasach;  

 

5) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom 

młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im do realizacji zadań  

materiałów; 

6) kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów i wyrabianie nawyków 

czytelniczych; 

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz 

stanu czytelnictwa w Szkole na posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

8) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i promocji książek; 

9) udostępnianie rodzicom,  na ich prośbę,  wymagań edukacyjnych i innych 

dokumentów wewnątrzszkolnych w celu zapoznania się z nimi; 

10) współpraca z otoczeniem Szkoły i  innymi bibliotekami na terenie 

powiatu, umożliwienie wykorzystania zbiorów biblioteki dla celów 

przedsięwzięć pożytecznych społecznie. 

11) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów. 

7. Prace organizacyjne w bibliotece obejmują: 

1) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem i potrzebami Szkoły; 

2) ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

3) opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, 

klasyfikowanie wg systemu UKD;  

4) katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie; 

selekcję zbiorów (materiałów zdezaktualizowanych i zniszczonych) przy 

współudziale nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) konserwację zbiorów; 

6) organizację zbiorów; 
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7) organizację udostępniania zbiorów; 

8) wydzielanie kompletów książek do pracowni przedmiotowych; 

9) prowadzenie statystyki dziennej i okresowej; 

10) prowadzenie zeszytu wypożyczeń na miejscu (w czytelni) oraz ewidencji 

porad; 

11) planowanie, sprawozdawczość. 

12) W okresie pandemii COVID 19 biblioteka szkolna dostosowuje swój  

       regulamin  do zaleceń GIS. 

 

Działalność eksperymentalna 

 

§ 20 

1. W Szkole mogą być prowadzone innowacje i wprowadzane eksperymenty 

pedagogiczne zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

2. Uchwałę w sprawie prowadzenia eksperymentu w Szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna, po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą w nim 

uczestniczyć, oraz opinii Rady Pedagogicznej.  

3. Przed rozpoczęciem innowacji, o których mowa w ust. 1, nauczyciel 

przedstawia Dyrektorowi Szkoły cele, program  i terminy realizacji innowacji 

oraz harmonogram sprawozdań z ich realizacji. 

  

Indywidualny tok nauki i nauczanie indywidualne 

 

§ 21 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację 

indywidualnego nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub 

wszystkich przedmiotów;  
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2) oceną celującą lub bardzo dobra z tego przedmiotu/przedmiotów na 

koniec roku/półrocza/semestru.  

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania 

objętego Szkolnym Zestawem Programów nauczania lub indywidualnego 

programu nauki.  

4. Decyzja o  indywidualnym programie lub toku nauki może być udzielone po 

upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – 

po śródrocznej klasyfikacji.  

5. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna wydaje orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Dyrektor 

Szkoły po zatwierdzeniu przez organ prowadzący organizacji nauczania 

indywidualnego wydaje decyzje o  nauczaniu w domu ucznia lub w Szkole, 

zgodnie z orzeczeniem poradni.  

6. Uczniowi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi i trudnościami 

w uczeniu się dostosowuje się wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Praktyki studenckie 

 

§ 22 

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie może przyjmować 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego skierowania i porozumienia 

zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi 

nauczycielami, a szkołą wyższą.  

2. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada opiekun praktykanta. 
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Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu 

 

§ 23 

1. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne  

i praktyki zawodowe. 

1a. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w  Warsztatach szkolnych – 

pracowniach ćwiczeń praktycznych oraz w odpowiednio wyposażonych 

pracowniach specjalistycznych – pracowniach ćwiczeń praktycznych 

w budynku  Szkoły .  

1b. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają praktyki 

zawodowe  u pracodawców na podstawie programów praktyk zawodowych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodzie.  

1c. Uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe u pracodawców polskich 

lub zagranicznych w ramach komponentu mobilności zawodowej w 

programie Erasmus+ lub innym programie mobilności. 

2. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, 

w tym w uzasadnionych przypadkach również w okresie ferii letnich lub 

zimowych. 

3. W Warsztatach szkolnych i innych pracowniach ćwiczeń praktycznych 

odbywają się zajęcia, których podstawowym zadaniem jest kształcenie 

u uczniów umiejętności zawodowych, poznawanie procesów produkcyjnych 

i usługowych oraz praktyczne poszerzanie wiadomości i umiejętności 

nabytych na teoretycznych zajęciach z przedmiotów zawodowych . 

4. Kształcenie zawodowe uczniów odbywa się na podstawie przedmiotowych 

programów kształcenia zawodowego zgodnych z podstawami 

programowymi kształcenia zawodowego w zawodach wymienionych w § 1 

ust. 5. 

5. Zajęcia praktyczne mają formę instruktażu i ćwiczeń szkoleniowych, 

w przypadku braku odpowiedniego wyposażenia niektóre tematy 
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programowe mogą być realizowane u  pracodawców i partnerów lokalnych, 

na podstawie zawartych przez Szkołę umów lub w formie wizyt i pokazów 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

6. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w pracowniach ćwiczeń 

praktycznych w  grupach, których liczebność wynika z odrębnych przepisów 

w sprawie kształcenia praktycznego, według ustalonych na początku roku 

harmonogramów.   

7. Bezpośredni nadzór pedagogiczny  nad bieżącym funkcjonowaniem 

pracowni ćwiczeń praktycznych w Szkole sprawuje Dyrektor Szkoły, 

a w Warsztatach szkolnych – pracowniach ćwiczeń praktycznych 

(umiejscowionych w odrębnym budynku Warsztatów szkolnych) Kierownik 

szkolenia praktycznego, który podlega służbowo Dyrektorowi Szkoły. 

8. Prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

w pracowniach - ćwiczeń praktycznych i Warsztatach szkolnych – 

pracowniach ćwiczeń praktycznych, powierzone jest nauczycielom zajęć 

praktycznych, którzy inspirowani przez Dyrektora, Wicedyrektora 

i Kierownika szkolenia praktycznego są zobowiązani do prawidłowej 

i bezpiecznej realizacji ćwiczeń  szkoleniowych, motywowania uczniów do 

właściwych postaw zawodowych, w oparciu o podstawę programową 

kształcenia w zawodach i wynikające z niej programy nauczania. 

9. Obowiązki nauczycieli zajęć praktycznych wynikają z § 56, a ponadto należą 

do nich: 

1) znajomość zasad i podstawowych elementów organizacji i metodyki 

szkolenia praktycznego; 

2) udzielanie uczniom wstępnych, bieżących i końcowych instruktaży 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami nauczania; 

3) organizowanie uczniowskich stanowisk pracy, ich przygotowanie przed 

rozpoczęciem zajęć i właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi, 

przyrządów i dokumentacji; 
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4) przydzielanie uczniom prac zgodnych z programem nauczania; 

5) zapewnienie ekonomicznego wykorzystania parku maszynowego 

i stanowisk pracy, oraz należyte ich utrzymanie i konserwację; 

6)  prowadzenie dokumentacji, ewidencji i kontroli wyników nauczania 

uczniów; 

7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy 

w pracowniach ćwiczeń praktycznych i pełnienie dyżurów na przerwach; 

8)  pełnienie dyżurów -  przed zajęciami, od chwili pobytu uczniów na 

terenie Warsztatów szkolnych – pracowni ćwiczeń praktycznych i na 

przerwie, według harmonogramu dyżurów zatwierdzonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

10.  Obowiązki uczniów: 

1) uczeń przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, powinien ubrać się 

w ubranie robocze; 

2) uczeń winien posiadać ubranie robocze dostosowane do swojej budowy, 

utrzymywać go w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i higienę pracy; 

3) podczas pracy uczniowi nie wolno odchodzić od swojego stanowiska, 

przeszkadzać kolegom w pracy, ani też przechodzić do innych sal; 

4) przydzielone stanowisko i narzędzia pracy winny być utrzymywane 

w czystości i porządku; 

5) w razie uszkodzenia jakichś elementów wyposażenia stanowiska pracy 

uczeń powinien natychmiast zawiadomić nauczyciela; 

6) uczniom w pracowniach ćwiczeń praktycznych nie wolno wykonywać 

żadnych prac  bez wiedzy nauczyciela i Kierownika szkolenia 

praktycznego; 

7) uczniom nie wolno przynosić żadnych przedmiotów i narzędzi za 

wyjątkiem przyrządów pomiarowych; 

8) uczniom nie biorącym udziału w zajęciach praktycznych wstęp do 

pracowni specjalistycznych i pracowni ćwiczeń praktycznych oraz  do 
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Warsztatów szkolnych – pracowni ćwiczeń praktycznych jest 

wzbroniony. 

 

Rozdział 5a 

Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2                    

im. Jana Pawła II w Miechowie, 

 

§ 24 

1. ( uchylony) 

1a . Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im.  

       Jana Pawła II w Miechowie, zwane dalej Centrum ; 

2. Na wniosek Rady Pedagogicznej organ prowadzący może nadać 

      Centrum imię. 

3.   Nazwa Centrum używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach 

       może być używany skrót nazwy. 

 

§ 25 

1. Centrum umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez: 

1) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki 

zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowych 

szkołach I stopnia – w zakresie teoretycznych przedmiotów, jeśli szkoła 

nie ma możliwości ich zrealizowania; 

2) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki 

zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych 

w branżowych szkołach I stopnia – w celu przygotowania do egzaminu na 

tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. 

2. Doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb 

lokalnego rynku pracy ze szczególną uwagą na bezrobotnych: 
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1) kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych; 

2) kwalifikacyjne kursy zawodowe, w zakresie zawodów, w których kształci 

Szkoła oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te 

zawody; 

3) kursy do realizacji zadań w zakresie praktycznej nauki zawodu  

w gospodarstwach indywidualnych; 

4) seminaria, warsztaty i inne formy zgodnie z zainteresowaniami  

i potrzebami młodocianych i dorosłych. 

4. Zadania te będą wykonywane z uwzględnieniem współdziałania ze 

szkołami oraz pracodawcami na podstawie umów zawartych  

z młodocianymi. 

 

                                                                  § 26 

1. Organami Centrum są organy Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  

w Miechowie, określone w Statucie Zespołu. 

2. Zadania organów Ośrodka oraz zasady ich współdziałania określa Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła w Miechowie. 

 

§ 27 

1. Dokształcanie młodocianych w Centrum odbywa się w formie turnusów. 

2. Turnusy organizuje się dla młodocianych tego samego zawodu albo 

w zakresie zawodów pokrewnych. W wyjątkowych przypadkach dla 

młodocianych dokształcających się w zakresie różnych zawodów. 

3. Liczba młodocianych uczestniczących w turnusie powinna wynosić co 

najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba ta może być mniejsza 

od 20. 

4. Wymiar dokształcania młodocianych w formie turnusu zależy od programu 

nauczania dla danego zawodu lub programu będącego podstawą 

przeprowadzenia egzaminu zawodowego. 
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5. W szczególnych przypadkach dyrektor Centrum w porozumieniu z organem 

prowadzącym może zorganizować dokształcanie w formie konsultacji 

indywidualnej. 

1. Centrum korzysta z pracowni przedmiotowych i biblioteki Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie na zasadach określonych w Statucie 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. 

 

§ 28 

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 

im. Jana Pawła II w Miechowie, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny 

Centrum zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników Centrum, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Centrum Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć. 

 

§ 29 

2. W Centrum pracują nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 

im. Jana Pawła II w Miechowie. 

3. Zakres zadań nauczycieli i inni pracowników określa Statut Zespołu. 

 

§ 30 

1. Młodociani przyjmowani są do Centrum na podstawie skierowań wydanego 

przez szkoły lub pracodawców. 
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2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce jego urodzenia; 

2) nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego na 

dokształcanie w Centrum; 

3) określenie zawodu oraz zakresu dokształcania. 

3. Skierowania, o których mowa w ust. 1 składa się do Centrum w terminie 

określonym przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  

w Miechowie. 

4. Dyrektor Zespołu, na podstawie skierowań, sporządza plan dokształcania 

młodocianych na dany rok szkolny, w terminie do dnia 30 kwietnia danego 

roku. 

5. Plan, o którym mowa w ust. 4 zawiera: 

1) liczbę młodocianych, dla których ma być prowadzone dokształcanie; 

2) wykaz zawodów, w każdych ma być prowadzone dokształcanie 

młodocianych; 

3) zakres dokształcania młodocianych. 

6. Plan, o którym mowa w ust. 4 zatwierdza organ prowadzący ośrodek, po 

zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie 

do dnia 31 maja danego roku. 

 

§ 31 

1. Prawa i obowiązki młodocianych dokształcających się w Centrum określa 

Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. 

2. Nagrody oraz kary stosowane wobec młodocianych i tryb odwoływania od 

kary są określone w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II 

w Miechowie. 
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§ 32 

1. Centrum używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, 

zawierającej nazwę Centrum. 

 

§ 33. 

1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 34 

1. Zasady gospodarki finansowej Centrum określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 6 

 

Współdziałanie Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki  

§ 35 

1. Na początku każdego roku szkolnego opracowywany jest przez  Radę 

Pedagogiczną we współpracy z rodzicami Program wychowawczo- 

profilaktyczny na dany rok szkolny, na podstawie diagnozy sytuacji 

wychowawczo-profilaktycznej w  Szkole i potrzeb uczniów w tym zakresie. 

2. Za pracę wychowawczą uznaje się zgodne współdziałanie uczniów, rodziców 

i nauczycieli, które prowadzi do osiągnięcia celów zawartych w Statucie 

i Programie wychowawczo-profilaktycznym. 

3. W wychowaniu dziecka i młodego człowieka najważniejszą rolę odgrywają 

rodzice. Szkoła wykonując swoje zadania, wspiera rodziców w wychowaniu.  

4. Głównym celem wychowawczym Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy 

ucznia w wymiarze:  intelektualnym, moralnym, duchowym, społecznym 

i psychicznym.  



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

46 

5. Szkoła wykonując swoje zadania wychowawcze dąży do tego, aby uczniowie:   

1) mieli poczucie więzi  z Ojczyzną,  miejscem zamieszkania, narodem  

i rodziną; 

2) znali wartości i normy moralne, które pomogą im osiągnąć pełnię 

człowieczeństwa; 

3) znali tradycję własnej rodziny, Szkoły, regionu, narodu i mieli poczucie 

przynależności do nich; 

4) włączali się we współtworzenie państwa, tworzyli rzeczywistość  

i uczestniczyli w niej; 

5) potrafili samodzielnie rozwiązywać problemy, szanowali procedury 

demokratyczne i dialog jako formę komunikacji społecznej; 

6) dbali o zdrowie własne i innych; 

7) znali współczesne zagrożenia cywilizacyjne (choroby, alkohol, nikotyna, 

narkotyki, przemoc) i starali się im przeciwstawić; 

8) umieli chronić i korzystać ze środowiska naturalnego oraz dóbr kultury; 

9) chcieli uczestniczyć w budowaniu więzi międzypokoleniowych; 

10) byli przygotowani do pełnienia ról rodzicielskich. 

6. Szkoła w trosce o pożądany  wizerunek ucznia i absolwenta organizuje 

następujące działania wychowawcze:  

1) godziny z wychowawcą klasy/zajęcia z wychowawcą ;  

2) lekcje przedmiotowe, na których pojawiają się zagadnienia wychowawcze;  

3) zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie rozwijają swoje 

zainteresowanie oraz w sposób twórczy spędzają wolny czas;  

4) spotkania i apele rocznicowe związane ze świętami narodowymi,  

 państwowymi,  Świętem Patrona;  

5) pracę uczniów  na rzecz Szkoły i środowiska , np. poprzez działania  

w Samorządzie Uczniowskim, drużynie harcerskiej, wolontariacie  

i szkolnych kołach zainteresowań;   

6)  współpracę z przedstawicielami samorządu terytorialnego;  
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7) spotkania członków Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami 

samorządów innych Szkół w celu wymiany doświadczeń i pomysłów;  

8) apele, happeningi, konkursy, w czasie których młodzież może przedstawić 

swoje osiągnięcia i wiedzę;  

9) kluby dyskusyjne, forum młodzieży, na których uczniowie mogą omawiać 

swoje problemy, zagadnienia ich interesujące, ucząc się jednocześnie 

sposobu prowadzenia dyskusji, przedstawiania tematów, argumentacji;  

10) wyjścia do placówek kulturalnych lub organizację wystaw prac 

konkursowych, występów artystycznych, przygotowanych przez uczniów 

na terenie Szkoły;  

11) indywidualną pracę psychologiczno-pedagogiczną z uczniem;  

12) wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze oraz zajęcia integracyjne;  

13) spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w celu wymiany 

informacji i uściślenia współpracy, spotkania z psychologiem i pedagogiem 

szkolnym;  organizowanie samopomocy uczniowskiej.  

7. Wychowawcy oddziałów, pedagog, wszyscy nauczyciele i  pracownicy 

Szkoły są zobowiązani do realizacji Programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły.  

8. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, wychowawcy 

opracowują klasowe plany wychowawczo-profilaktyczne na dany rok 

szkolny.  

9. Głównym celem  działań profilaktycznych jest:  

1) ograniczenie problemów wieku dorastania;  

2) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży;  

3) budowa relacji koleżeńskich;  

4) zmniejszenie zachowań ryzykownych;  

5) zapobieganie uzależnieniom takim, jak: alkoholizm, narkomania, 

nikotynizm, lekomania, uzależnienia od technologii cyfrowej;  

6) informowanie o zagrożeniach, m.in.: HIV i AIDS;  
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7) wzmocnienie czynników chroniących.  

8) promowanie zdrowego stylu życia;  

9) kształtowanie właściwego zachowania uczniów;  

10) uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  

  10.Szkoła prowadzi działania profilaktyczne poprzez:  

1) rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia;  

2) rozpoznanie środowiska rówieśniczego ucznia;  

3) promowanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce;  

4) wspieranie działań wychowawczych nauczycieli i rodziców – 

indywidualne doradztwo pedagogiczne; 

5) określenie różnego rodzaju trudności i zaburzeń psychofizycznych 

uczniów;  

6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów ucznia poprzez spotkania 

indywidualne z pedagogiem i psychologiem; 

7) analizę przyczyn sprzyjających uzależnieniom i zachowaniom 

patologicznym;  

8) rozpoznanie stopnia uzależnień i zagrożeń przemocą;  

9) wskazywanie uczniom wartościowych sposobów spędzania wolnego 

czasu;  

10) rozwijanie kultury fizycznej i turystyki; 

11) rozwijanie zainteresowań; 

12) ograniczenie liczby wagarów; 

13) przeciwstawianie się przejawom agresji i przemocy 

14) propagowanie zasad zdrowego stylu życia;  

15) pomoc uczniom w zrozumieniu procesów społecznych i ekonomicznych; 

16) zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w Szkole i poza nią;  

17) opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;  

18) organizację pomocy dla uczniów mających niepowodzenia szkolne;  
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19) wspieranie działań wychowawczych nauczycieli i rodziców – 

indywidualne doradztwo pedagogiczne; 

20) uświadamianie uczniom skutków uzależnień, przynależności do grup 

nieformalnych,  sekt; 

21) profilaktyczne zajęcia klasowe, pomoc w nauce w ramach zajęć 

pozalekcyjnych; 

22)  udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych wynikających z projektów  

i programów profilaktycznych;  

23) pomoc dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej; 

24) konkursy plastyczne i literackie dotyczące walki z uzależnieniami, 

happeningi profilaktyczne;  

25) współpracę z rodzicami (pedagogizację rodziców), poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, policją i innymi instytucjami 

wspierającymi proces wychowania.  

 

§ 36 ( uchylony) 

 

Rozdział 6 a 

 

Wolontariat, system doradztwa zawodowego 

 

§ 36 a 

1. W Szkole działa Koło Młodych Wolontariuszy, którego cele i zadania  

polegają w szczególności na: 

1) zapoznawaniu młodzieży z ideą wolontariatu i przygotowywaniu do 

podejmowania pracy wolontariackiej; 

2) rozwijaniu wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych; 
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3) podejmowaniu pracy wolontariackiej, świadczeniu pomocy i usług na 

rzecz  osób potrzebujących pomocy,  we współpracy z Caritas, domami 

pomocy społecznej, podmiotami z otoczenia Szkoły i organizacjami 

charytatywnymi;  

4) ukazywaniu młodzieży obrazów współczesnego świata z jego 

problemami w postaci głodu, wojen, niewolniczej pracy dzieci itp., 

5) promowaniu życia bez uzależnień. 

2. Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy angażują się 

wraz z uczniami w  bezinteresowne działania zgodne z celami wolontariatu. 

 

System doradztwa 

 

§ 37 

1. System doradztwa zawodowego ma wspomagać ucznia w trafnym 

wyborze dalszej drogi kształcenia i ukierunkować go zawodowo. Doradztwo 

prowadzone jest w następujących formach:  

1) godziny z wychowawcą z udziałem doradcy zawodowego, przedstawicieli 

instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym oraz przedstawicieli 

szkół wyższych i policealnych;  

2) realizacja programów edukacyjnych dotyczących wymogów rynku pracy;  

3) realizacja odpowiednich treści podczas zajęć edukacyjnych 

z przedsiębiorczości;  

4) stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej oraz Ośrodkiem Szkolenia  Zawodowego 

OHP, w celu  uzyskiwania aktualnych informacji o rynku pracy i formach 

kursów i szkoleń zwiększających szanse naszych uczniów na rynku pracy; 

5) stała ekspozycja na terenie Szkoły, informująca o możliwościach 

kształcenia oraz uzyskiwania aktualnych informacji na temat orientacji 

zawodowej i rynku pracy;  
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6) indywidualna praca z uczniem i rodzicami, prawnymi opiekunami  

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez 

Szkołę;  

7) warsztaty psychologiczne i spotkania indywidualne z psychologiem  

i doradcą zawodowym;  

8) zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego;  

9) wizyty zawodoznawcze mających na celu poznanie przez uczniów  

    środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowane u pracodawców.  

2. Zadania związane z planowaniem i realizacją doradztwa zawodowego  

   wypełnia doradca zawodowy lub inny nauczyciel  wyznaczony  przez 

   Dyrektora Szkoły. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na 

   działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym  

    nauczycielami wychowawcami i pedagogiem, programu doradztwa  

    zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców i pedagoga  

        w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa 

    zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez  

Szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji 

 edukacyjnych i zawodowych; 

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

4. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej należy: 

     1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

        z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, 

        zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
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2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości  

działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu. 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 38 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego.  

1) Ocenianie  obejmuje:  

a) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia;  

b) ocenianie zachowania ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  

i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli, oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz wywiązywania 

się z obowiązków szkolnych.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
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4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych 

uzdolnieniach  i problemach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczych.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalenie zasad i kryteriów oceniania zachowania;  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, oraz 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych nich przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

 

§ 39 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom/słuchaczom 

wybrany (opracowany)  przez siebie program nauczania w danej klasie, 

uwzględniając zawód i specyfikę zespołu.  

2. Szczegółowe zasady oceniania formułują nauczyciele w ramach zespołów 

przedmiotowych i przekazują Dyrektorowi Szkoły. 

3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów/słuchaczy o:  



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

54 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów/słuchaczy;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

4) uchylony 

4. Wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym 

informują  rodziców/prawnych opiekunów uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania, ;  

    2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

 

Tryb oceniania i skala ocen 

§ 40 

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustalają oceny 

bieżące oraz śródroczne/semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według następującej 

skali: 

stopień celujący, zapisywany jako „cel.” lub 6; 

stopień bardzo dobry, zapisywany jako „bdb.” lub 5; 

stopień dobry, zapisywany jako „db.”" lub 4; 

stopień dostateczny, zapisywany jako „dst.” lub 3; 

stopień dopuszczający, zapisywany jako „dop.” lub 2; 
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stopień niedostateczny, zapisywany jako „ndst.” lub l. 

2. Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali jak w pkt. l z możliwością 

rozszerzenia ich  przez dodanie znaków "+" i"-". 

3. Ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

odbywa się w następujących formach: 

1) wypowiedź ustna będąca odpowiedzią na pytanie nauczyciela, prezentacją 

rozwiązania zadania lub wykonaniem innego polecenia; 

2) wypowiedź ustna będąca prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego 

materiału przygotowanego przez ucznia na zadany temat; 

3) praca  domowa lub na lekcji, w formie prezentacji multimedialnej, 

opracowania problemowego, referatu; 

4) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte na 

ostatnich trzech zajęciach; 

5) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte na 

zajęciach obejmujących cały dział programowy lub kilka działów; 

6) pisemna praca kontrolna w formie próbnego zadania egzaminacyjnego, 

wzorowanego na arkuszu maturalnym oraz zadaniu pisemnym  

     i praktycznym wzorowanym na egzaminie zawodowym zewnętrznym;  

7) ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej 

instrukcji lub według własnej metody postępowania; 

8) ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej 

instrukcji i prezentacja jego wyników w formie ustnej lub pisemnej; 

9) ćwiczenie praktyczne polegające na zaprojektowaniu metody 

postępowania, wykonaniu zadania i zaprezentowaniu jego wyników  

w formie ustnej lub pisemnej; 

10) praca projektowa zlecona do wykonania samodzielnie lub w zespole; 

11) praca i aktywność ucznia na lekcji. 
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4. Oceny bieżące wyrażone stopniami szkolnymi, o których mowa w ust. 1 

nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego, używając skrótu lub oznaczenia 

cyfrowego. 

5. Oceny roczne wpisuje się do dziennika i arkuszy ocen w pełnym brzmieniu. 

6. Oceny są jawne dla ucznia/słuchacza i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 

7. Na prośbę ucznia/słuchacza lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

nauczyciel   ustalający ocenę uzasadnia ją. 

8. Nie stawia się więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź ustną 

czy inną formę sprawdzenia umiejętności i wiedzy. 

9. Minimalna liczba ocen z oceniania bieżącego w półroczu wynosi: 

1)  3  – z przedmiotów, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, 

2)  4  – z przedmiotów, które odbywają się więcej niż dwa razy w tygodniu 

3)  najmniej 2 – w semestrze z każdego  przedmiotu w szkole dla dorosłych. 

 10. Uczeń/słuchacz powinien uzupełnić wiedzę z zakresu zagadnień 

programowych,  realizowanych w czasie jego nieobecności w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem i zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. 

 11. Na trzy tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie przeprowadza 

się pisemnych prac kontrolnych obejmujących więcej niż trzy tematy 

lekcyjne. 

 

§ 41 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w § 39 ust. 3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia/słuchacza, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
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2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 39 ust. 3 pkt. 1, 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na 

podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 127  

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

2a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się także uczniowi nieposiadającemu 

orzeczenia lub opinii wymienionych w ustępie 1 i 2, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie  

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez  

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 

      podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe; 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, o których mowa w § 39 ust. 3 pkt. 1, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

3a. W przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego dostosowanie wymagań może nastąpić 

na podstawie tej  opinii.  

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność 

udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
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5. W przypadku ucznia  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych  

w ustępie 1, 2, 3, który jest objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w Szkole wymagania edukacyjne mogą być dostosowane  na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy  Prawo oświatowe; 

 

§ 42 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 

określony z zajęć wychowania fizycznego w całości lub częściowo, zajęć 

komputerowych, informatyki.  

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia w całości lub z części zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza specjalistę na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na czas uniemożliwiający ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

„zwolniona”. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie 

może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

59 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się "zwolniony” albo „zwolniona” 

7. Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa  

programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje  

naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia,  

który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku 

zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentację 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także 

numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania 

uprawnienia. 

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

 

§ 43 

1. Rok szkolny dzieli się na półrocza. 

2. Nauka w Szkole kończy się klasyfikacją zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania  

i  promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów  

    i egzaminów wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej.  

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w roku,  

w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym. 
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4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej  

5. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

6. Uczeń kończy Szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

ocen niedostatecznych.  

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej może 

powtarzać klasę, o ile istnieje klasa o takim zawodzie.  

8. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel – 

opiekun klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami   zajęć praktycznych, 

 a z praktyki zawodowej Kierownik szkolenia praktycznego. 

 

§ 44 

1. Egzamin maturalny , egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się zgodnie 

z rozporządzeniem MEN oraz z wytycznymi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej  

 

Zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie oceniania 

 

§ 45 

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy  

w szczególności:  
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1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanej podstawy programowej i programu 

nauczania;  

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych;  

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

4) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;  

5) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;  

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii 

psychologiczno-pedagogicznej;  

7) stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć uczniów;  

8) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału; 

9) umożliwienie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;  

10) informowanie ucznia nie później niż na dwa tygodnie przed śródrocznym 

lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych tzw. 

zagrożeniach.  

11) wychowawca powinien o tych zagrożeniach poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) w sposób zgodny z § 47; 

12) informowanie uczniów i wychowawcy klasy na tydzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych 

ocenach  uczniów z przedmiotów i zachowania; 

13) wystawienie i wpisanie do dziennika ostatecznych ocen klasyfikacyjnych  

z przedmiotu i zachowania. 

14) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych do wglądu 

uczniom oraz rodzicom/prawnym opiekunom ucznia na ich prośbę wraz  

z uzasadnieniem oceny pracy.  
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                 Zadania i obowiązki ucznia w zakresie oceniania 

 

§ 46 

1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:  

1) znajomość wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; 

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;  

3) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach;  

4) regularne odrabianie zadań domowych;  

5) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych 

wymaganych przez nauczyciela;  

6) pisanie sprawdzianów i prac kontrolnych;  

7) aktywne uczestnictwo w zajęciach;  

8) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wykonywanie ćwiczeń  

i wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym.  

 

Warunki i sposób przekazywania informacji o postępach, trudnościach 

ucznia w nauce 

 

§ 47 

1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest udzielać zainteresowanym rodzicom 

wszelkich informacji o postępach ucznia.  

2. Informacje przekazywane są podczas indywidualnych spotkań  

z nauczycielem/ wychowawcą.  

2a. Informacje przekazywane są głównie drogą e -mailową poprzez dziennik  

     elektroniczny. 

3. Informacje o postępach ucznia przekazywane są na zebraniach rodziców, 

które odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym w terminach 

ustalonych przez Dyrektora Szkoły lub wychowawcę.  

3a.W okresie pandemii COVID 19, także w innych uzasadnionych sytuacjach 
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    informacje o postępach uczniów są przekazywane na stacjonarnych lub 

    zdalnych zebraniach rodziców, których liczbę, terminy  i formę organizacyjną 

    ustala Dyrektor Szkoły. 

4. W sytuacji, kiedy nie ma w szkole wychowawcy, informacji o uczniu udziela 

rodzicom, prawnym opiekunom upoważniony nauczyciel.  

5. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz bieżących 

ocenach osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele i wychowawcy 

przekazują rodzicom, prawnym opiekunom w następujących formach:  

1) wpis do dzienniczka ucznia w celu przedstawienia rodzicom do podpisu; 

2) ocena zachowania i wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów 

sporządzany przez wychowawcę jest  przekazywany rodzicom podczas 

spotkań informacyjnych; 

3) ocena roczna zachowania i wykaz ocen rocznych ucznia z poszczególnych 

przedmiotów, na tydzień przed klasyfikacyjną  Radą Pedagogiczną 

sporządzony przez wychowawcę, przekazywany rodzicom za 

pośrednictwem ucznia do podpisu. Rodzice po podpisaniu  powinni  

zwrócić wykaz przez ucznia w następnym dniu wychowawcy ; 

4) ustnie – podczas indywidualnie uzgodnionego spotkania wychowawcy lub 

nauczyciela z rodzicami ucznia; 

5) telefonicznie – w przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu 

z wychowawcą; 

6) listem poleconym – w przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu  

z wychowawcą, gdy niemożliwy jest bezpośredni telefoniczny kontakt 

wychowawcy z rodzicami. 

6. Fakt przekazania informacji rodzicom nauczyciel dokumentuje w następujący 

sposób: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 5. pkt 1), 2) i 4) – stosowna 

adnotacja w dzienniku lekcyjnym oraz notatka służbowa z rozmowy 

telefonicznej w dokumentacji wychowawcy klasy; 
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2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3) – pisemna, zwrotna 

informacja od rodziców o przyjęciu informacji; 

3) w przypadku, o którym mowa, w ust. 5.  pkt. 6) - dowód nadania listu. 

 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

§ 48 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Ocena zachowania 

powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena zachowania nie ma mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, 

promocję lub ukończenie szkoły. 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:  

OCENA SKRÓT LITEROWY 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

wz 

bdb 

db 

popr 

ndp 

ng 
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4. Ustala się następujące zasady oceny zachowania:  

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę bardzo dobrą,  

a ponadto; 

b) wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem 

dla innych; 

c) jest koleżeński i życzliwy wobec innych; z własnej inicjatywy pomaga 

kolegom np.: w nauce, uzupełnianiu zaległości; 

d) jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć, ma usprawiedliwione 

wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych;  

e) reprezentuje Szkołę poprzez aktywny udział w olimpiadach, 

konkursach, zawodach, projektach, akcjach; 

f) jest inicjatorem działań na rzecz, Szkoły, klasy, środowiska; 

g) wyróżnia się troską o mienie Szkoły, klasy, kolegów; 

h) podejmuje działania związane z troską o zdrowie swoje i innych; 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę dobrą, a ponadto; 

b) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska, 

bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

c) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej; 

d) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym; 

e) systematycznie usprawiedliwia nieobecności (dopuszcza się do  

5 godzin w I półroczu bez usprawiedliwienia); 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega regulaminu szkolnego; 

b) bierze udział w życiu klasy i Szkoły, wywiązuje się z powierzonych 

obowiązków; 



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

66 

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bez przyczyny nie spóźnia 

się na lekcje, stara się być zawsze do nich przygotowany; 

d) w ustalonym przez wychowawcę terminie usprawiedliwia nieobecności 

(dopuszcza się do 10 godzin w I półroczu bez usprawiedliwienia); 

e) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, troszczy się  

o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

f) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych  

i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa; 

g) jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy 

kolegom i pracownikom Szkoły; 

h) jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych  

i niepełnosprawnych; 

i) dba o swój estetyczny wygląd: 

- przestrzega zasad higieny osobistej; 

- do Szkoły ubiera się schludnie i skromnie, zgodnie z regulaminem; 

- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; 

j) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków 

psychoaktywnych; 

k) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; 

l) przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią; 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu Szkoły (zdarzają 

mu się drobne uchybienia); 

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (dopuszcza się do  

20 godzin w  I półroczu bez usprawiedliwienia); 

c) na miarę swoich możliwości przygotowuje się do lekcji; 

d) nie unika uczestnictwa w życiu Szkoły i klasy, na ogół wywiązuje się  

z powierzonych mu obowiązków; 
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e) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników Szkoły  

i kolegów; 

f) przestrzega zasad higieny osobistej, nie ulega nałogom; 

g) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią; 

h) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne; 

i) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, stara się unikać 

kłótni i konfliktów; 

j) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub 

psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły; 

k) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą); 

l) stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii; 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) często łamie zasady regulaminu szkolnego; 

b) lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, 

często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia 

prowadzenie zajęć); 

c) często spóźnia się na lekcje, nieobecności usprawiedliwia 

niesystematycznie (ocenę tę ustala się, gdy uczeń posiada powyżej 

20 godzin w I półroczu bez usprawiedliwienia); 

d) nie bierze udziału w życiu Szkoły i klasy; 

e) ma liczne uwagi o nieodpowiednim zachowaniu; 

f) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu; 

g) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, lub wykonuje  

je niedbale; 

h) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie Szkoły, klasy i kolegów; 

i) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się, używa wulgarnych 

słów; 

j) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, 

samowolnie opuszcza teren Szkoły lub oddala się od grupy; 



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

68 

k) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje; 

l) ulega nałogom. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wykazuje poprawy pomimo podejmowanych przez Szkołę środków 

zaradczych; 

b) nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego, nie wywiązuje się  

z obowiązków ucznia; 

c) swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły 

przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża 

bezpieczeństwu  własnemu i innych; 

d) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuszcza się kradzieży; 

e) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi; 

f) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne; 

g) wobec otoczenia jest arogancki, agresywny i wulgarny; 

h) ulega nałogom; 

i) wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, nie usprawiedliwia 

nieobecności; 

7) Wychowawca wraz z zespołem klasowym może zdecydować  

o podwyższeniu uczniowi oceny zachowania za osiągnięcia, sukcesy  

i dokonania nieuwzględnione w podanych powyżej zasadach oceniania. 

Uzasadnienie przedstawia Radzie Pedagogicznej Szkoły. 

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli (uwzględniając uwagi o uczniu w dzienniku lekcyjnym), uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę ocena jest 

ostateczna. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie. 
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Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

§ 49 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień.  

2. Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

jeżeli:  

1) nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania 

swoich osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej 30% wymiaru godzin;  

2) nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania 

swoich osiągnięć z przyczyn takich jak: uzyskał niską liczbę ocen 

bieżących, ocenianie bieżące jego osiągnięć edukacyjnych odbywało się 

tylko w jednej formie, spośród kilku wskazanych przez nauczyciela na 

początku roku szkolnego;  

3) jego oceny bieżące oraz stosunek do obowiązków szkolnych w drugiej 

połowie roku szkolnego wskazują na wyraźny postęp;  

4) ponadto:  

a) nie opuszczał bez usprawiedliwionej przyczyny zajęć lekcyjnych;  

b) nie unikał zadań klasowych, sprawdzianów, powtórek;  

c) wykazywał zainteresowanie zajęciami edukacyjnymi i na miarę swoich 

możliwości, brał w nich aktywny udział;  

d) zna wymagania nauczyciela na poszczególne oceny.  

3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z wnioskiem do 

wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

4. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów w ust. 2.  
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5. W przypadku spełnienia przez ucznia warunków z ust. 2, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu, dodatkowego sprawdzianu 

pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego 

oczekiwań.  

7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, 

zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.  

8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, 

niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach 

poprawy.  

 

Tryb zgłaszania zastrzeżeń do oceny końcowej z zajęć edukacyjnych  

i zachowania 

 

§ 50 

1. Uczeń/słuchacz lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

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

edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa, Dyrektor powołuje zgodnie z rozporządzeniem komisję do zbadania 
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przedstawionych zastrzeżeń, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia/słuchacza.  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – 

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się prace ucznia/słuchacza.  

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

o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 51 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  

    edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny.  
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub 

tok nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.  

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

pkt. 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania 

fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 nie ustala się oceny zachowania.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego ma formę 

zadań praktycznych.  

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel przedmiotu z uczniem  

i jego rodzicami, prawnymi opiekunami.  

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja zgodnie  

z rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów.  

 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 52 

1. Uczeń/słuchacz, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

Dokładny termin wyznacza Dyrektor Szkoły podczas konferencji 

klasyfikacyjnej.  
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

Szkoły. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący;  

2) prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 

członek komisji.  

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony  

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub z innych, szczególnie 

uzasadnionych przyczyn. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne.  

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest podać 

uczniowi zakres materiału obowiązującego na egzaminie przed feriami 

letnimi.  

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin 

poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.  

7. Egzamin poprawkowy z zajęć laboratoryjnych, informatyki, wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.   

8. Egzamin poprawkowy w części pisemnej nie może trwać dłużej niż 60 minut, 

a w części ustnej do 20 minut.  

9. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi przed 

egzaminem.  

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu;  

3) pytania (zadania) egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  
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11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia/słuchacza i zwięzłą 

informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen.  

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym 

terminie do egzaminu poprawkowego może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 

końca września.  

13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od 

niedostatecznej.  

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

klasy programowo wyższej.  

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla 

dorosłych 

 

§ 53 

1. W Szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr 

programowo wyższy lub ukończenia przez niego Szkoły.  

2.W Szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.  

Słuchacza, który nie przystąpił do egzaminów  w trybie przewidzianym 

w Statucie i nie otrzymał  promocji na następny semestr  skreśla się z listy 

słuchaczy.  

3. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w Szkole dla dorosłych 

prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
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w szkolnym planie nauczania. Protokół z egzaminów semestralnych jest 

podstawą do wpisania ocen do arkuszy ocen. 

4. Do egzaminu semestralnego w Szkole dla dorosłych prowadzonej w formie 

zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 

konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny 

uznane za pozytywne w ramach  Rozdziału 7, § 40 – Szczegółowe warunki 

i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 

5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, 

jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.  

6. Do egzaminu semestralnego w Szkole dla dorosłych prowadzonej w formie 

zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który uczęszczał co 

najmniej na 50%  obowiązkowych zajęć i jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac 

kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach szczegółowych 

warunków  i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego. 

7. Słuchacz Szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który 

z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

8. Termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie 

później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie 

później niż do 31 sierpnia.  

9. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się 

według skali, takiej jak w szkole dla młodzieży.  

10. W Szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin 

semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.  

11. W Szkole Policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej słuchacz 

zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej,  
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z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu,  

w którym się kształci.  

12. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa powyżej, dokonuje 

Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości 

słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.  

13. Słuchacz Szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy  

w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

14. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany po każdym semestrze.  

15. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego 

w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego 

w terminie do 31 sierpnia.  

16. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których 

słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego, oraz 

zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego. 

17. Słuchaczowi Szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 

3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną 

wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania 

na te zajęcia.  

18. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 21, w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na 

zajęcia”.  

19. Słuchacz kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  
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20. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu 

Zawodowego po spełnieniu wymagań przewidzianych w Regulaminie 

organizacji  i zaliczania Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. 

 

Rozdział 8 

Zasady i warunki rekrutacji oraz przyjmowania uczniów do klas 

pierwszych 

 

§ 54 

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami określającymi warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkól 

publicznych. 

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Szkoły 

w terminach ustalonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

2. Wymaganymi dokumentami są: 

1) do  Technikum: 

a) podanie z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, profilu lub zawodu, 

języków obcych nauczanych w gimnazjum/szkole podstawowej  

i wybranych do kontynuacji lub nauki od podstaw; 

b) dwie fotografie; 

c) karta zdrowia i szczepień; 

d) kopia, a następnie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły 

podstawowej, dostarczone po jego otrzymaniu we właściwym terminie; 

e) kopia, następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na 

gimnazjalnego/po 8 klasie szkoły podstawowej , dostarczone po jego 

otrzymaniu we właściwym terminie; 

f) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie; 

g) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku 
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kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami; 

2) do Branżowej Szkoły I Stopnia: 

a) tak jak w punkcie l) w zawodach , w których zajęcia praktyczne 

odbywać się będą w Szkole;  

b) dla pracowników młodocianych obowiązuje przedłożenie umowy  

o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej z zakładem 

pracy; 

3) do Szkoły Policealnej: 

a) podanie; 

b) świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej lub świadectwo 

dojrzałości; 

c) dwie fotografie; 

d) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie; 

e) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku 

kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami; 

f) kopia lub wypis z dowodu osobistego; 

3. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum decyduje ustalona łączna liczba 

punktów, jako podstawa tworzenia listy, uzyskanych przez kandydata za: 

l) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum/szkoły podstawowej; 

2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z języka 

polskiego i przedmiotów wybranych przez szkołę; 

3) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej. 

4. Dyrektor Szkoły określa liczbę punktów zapewniających przyjęcie kandydata 

do Szkoły oraz przedmioty wybrane przez Szkołę, o których mowa  
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w ust. 3 pkt. 2, każdego roku na trzy miesiące przed rekrutacją w sposób nie 

sprzeczny z obowiązującymi decyzjami Małopolskiego Kuratora Oświaty  

w tym zakresie. 

5. Do Branżowej Szkoły I Stopnia przyjęci zostają kandydaci, którzy złożyli 

dokumenty wymienione w § 54 ust. 2. pkt. l i 2. 

6. Do Szkoły Policealnej przyjęci zostają wszyscy kandydaci spełniający 

warunki wymienione w ust.2 pkt. 3 , jeżeli liczba kandydatów nie przekracza 

liczby wolnych miejsc. 

7. W przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc o przyjęciu 

decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

8.  Listy osób przyjętych do szkół ogłasza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna w terminach ustalonych przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie 

niepełnosprawni i z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. 

9.  Od decyzji w sprawie przyjęcia do Szkoły przysługuje odwołanie do 

Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych do klas 

pierwszych. 

 

Rozdział 9 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 55 

1. W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników 

administracyjnych, ekonomicznych i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  

w ust. 1 określają odrębne przepisy.  
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3. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie  

i czystości. Szczególny zakres tych prac ustala Dyrektor.  

 

§ 56 

1. Nauczyciel zobowiązany jest realizować podstawowe zadania Szkoły 

wynikające z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,1418, 2197ze zm.)  

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów.  

3. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako 

nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja polega na harmonijnej 

realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania. 

4. Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej powinien wspierać zadania 

wychowawcze rodziców tak, by umożliwić uczniom przejmowanie 

odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.  

5. Do szczególnych zadań nauczyciela należy:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas 

zajęć organizowanych przez Szkołę;  

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji 

podstawy programowej, na podstawie wybranego programu nauczania dla 

danego  przedmiotu; 

3) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych 

zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 
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formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika 

i poinformowanie o nim uczniów;  

4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;  

5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów;  

6) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami oraz dbałość o pomoce i sprzęt 

szkolny;  

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

8) udzielanie pomocy i wsparcia uczniom o szczególnych potrzebach 

psychologiczno-pedagogicznych;  

9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy  

i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny; 

10) informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy 

ustalonej w szczegółowych warunkach i sposobie oceniania 

wewnątrzszkolnego;  

11) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  

i zainteresowań, m.in. przez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień  

i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach;  
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12) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

rodzicami;  

13) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;  

14) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;  

15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach 

metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez 

ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie 

z planem WDN;  

16) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach 

i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami 

w organizacjach, kołach zainteresowań lub innych formach 

organizacyjnych;  

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej;  

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze;  

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  

i części pisemnej egzaminów zewnętrznych;  

20) staranne i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.  

 

§ 57 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.  

2. W Szkole działają zespoły nauczycielskie:  

1) wychowawczy; 

2) przedmiotowe;  

3) problemowo-zadaniowe.  
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3. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są na początku roku szkolnego 

lub  na bieżąco, do realizacji  zadań wynikających z planu rozwoju i pracy 

Szkoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora 

Szkoły na wniosek zespołu.  

4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:  

1) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;  

2) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych, szczegółowych warunków, 

sposobu oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;  

3) ustalenie niezbędnej obudowy programu (podręczniki, lektury, pomoce 

naukowe itp.);  

4) opracowywanie metod pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi  

i uczniem zdolnym;  

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;  

6) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w organizowaniu pracowni 

przedmiotowych, laboratorium, warsztatów szkolnych, a także w 

uzupełnieniu ich wyposażenia;  

7) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole własnych, autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;  

8) ustalanie terminów i przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych  

i zawodowych. 

5. Zadania zespołu wychowawczego:  

1) współpraca z rodzicami przy opracowywaniu Programu wychowawczo-

profilaktycznego;  

2) pomoc wychowawcom w opracowaniu rocznego planu pracy oddziału 

klasowego;  

3) koordynacja zadań związanych z wychowaniem i edukacją młodzieży;  

4) integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny;  
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5) podejmowanie działań w celu wspierania prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego uczniów;  

6) opracowanie kryteriów oceniania zachowania;  

7) przeciwdziałanie wagarom i niskiej frekwencji uczniów na zajęciach;  

8) doskonalenie umiejętności właściwego postępowania nauczyciela  

w sytuacji zagrożenia;  

9) opracowywanie planów działań doskonalących związanych  

z podnoszeniem wyników wychowawczych i dydaktycznych pracy Szkoły; 

10) podnoszenie kwalifikacji psychofizyczno-pedagogicznych nauczycieli  

w ramach zebrań szkoleniowych.  

 

Rozdział 10 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, SŁUCHACZY 

 

§ 58 

1. Przepływ informacji w Szkole odbywa się drogą zapisów w: 

1) książce protokołów Rady Pedagogicznej; 

2) książce protokołów Zespołów Przedmiotowych; 

3) książce zarządzeń Dyrektora Szkoły; 

4) książce zastępstw dydaktyczno-wychowawczych; 

5) Planie organizacji  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie w roku szkolnym . 

6) Na stronie internetowej Szkoły 

 

§ 59 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) informacji, w tym m. in.: 

a) znać terminy i zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego i egzaminu z kwalifikacji w zawodzie ; 
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b) znać szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

c)  znać Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły  i  plan 

wychowawczo profilaktyczny klasy; 

d) zapoznać się z programami nauczania i wymaganiami  edukacyjnymi 

poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających; 

e) zapoznać się z innymi ważnymi dla niego, związanymi z procesem 

edukacyjnym  informacjami; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

3) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia 

i wychowania; 

5) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

7) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie 

znanych wymagań edukacyjnych,  

8) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 

wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

9) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz 

uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 

10) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym 

nauczycielom swych problemów oraz uzyskiwania pomocy, odpowiedzi, 

wyjaśnień; 

11) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, 

koleżeńskich; 

12) przejawiania własnej inicjatywy poprzez prace w organizacjach 

szkolnych i działających poza Szkołą; 

13) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 



Statut 

Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie 

____________________________________________________________________ 

86 

14) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych i ferii; 

15) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  przypadku 

trudności w nauce; 

16) korzystania z opieki zdrowotnej, na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami 

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych 

i księgozbioru biblioteki; 

18) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, 

oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Szkoły; 

19) do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi 

sobie z opanowaniem materiału i powtórnego sprawdzenia wiedzy lub 

umiejętności; 

20) wpływania na życie Szkoły  poprzez działalność samorządową; 

 

§ 60 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) dbać o honor Szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać jej tradycję; 

2) szanować symbole Szkoły; 

3) godnie reprezentować Szkołę; 

4) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy; 

5) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęciach szkolne, 

nieobecności usprawiedliwiać w/g przyjętych zasad: 

a) uczniowie niepełnoletni usprawiedliwiają swoje nieobecności w szkole 

u wychowawcy klasy wyłącznie poprzez rodziców lub opiekunów 

w formie pisemnej (wyjaśnienie rodziców o przyczynie nieobecności); 

b) rodzice /opiekunowie mogą także usprawiedliwiać nieobecności ucznia 

w formie ustnej w czasie rozmowy  z wychowawcą;  

c) uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać się sami u wychowawcy 

przedkładając odpowiednie zaświadczenia (np. lekarskie, z sądu itp.); 
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d) uczniowie, którzy nie mogą dostarczyć zaświadczenia (wymienionych 

w pkt. c), a mieli ważne powody do opuszczenia zajęć lekcyjnych, 

mogą zwrócić się z pisemną prośbą do wychowawcy 

o usprawiedliwienie nieobecności, wyjaśniając szczegółowo 

przyczyny; wychowawca nie musi usprawiedliwić nieobecności, jeżeli 

jego zdaniem, argumentacja ucznia jest nieprzekonywująca (celowe jest 

uzgodnienie wspólnego stanowiska ucznia i rodziców na ten temat); 

e) usprawiedliwioną nieobecność na lekcji do 15 minut należy traktować 

jako spóźnienie; 

f) uczeń może zwolnić się z lekcji w ważnej sprawie u wychowawcy 

klasy, a w razie jego nieobecności u nauczyciela/li/ uczących na 

kolejnych lekcjach, na podstawie pisemnej prośby rodziców lub 

opiekunów, zwolnienie zatwierdza Dyrekcja Szkoły; 

6) w sposób kulturalny odnosić się do nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły oraz swoich kolegów; 

7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 

8) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo – swoje i kolegów, wystrzegać się 

wszelkich szkodliwych nałogów, przestrzegać zasady higieny osobistej; 

9) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym 

przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności, reagować na 

łamanie dyscypliny i każde zauważone zło; 

10) dbać o poprawność i kulturę słowa na co dzień; 

11) dbać o estetyczny, schludny wygląd, to znaczy: 

a) w stroju dominuje spokojna kolorystyka; 

b) fryzury i biżuteria nie są ekstrawaganckie a makijaż jest dyskretny; 

c) uczniowie nie noszą nakryć głowy w Szkole; 

d) w Szkole obowiązuje zakaz noszenia niestosownego ubioru; 

e) na wszystkie uroczystości szkolne (lub inne okazje zapowiedziane 

przez Dyrekcję Szkoły lub wychowawcę) obowiązuje strój galowy: 
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dziewczęta – w jasnych bluzkach, czarnych lub granatowych 

spódnicach, bądź eleganckich spodniach;  

f) chłopcy – w jasnych koszulach i garniturach, bądź ciemnych 

eleganckich spodniach i swetrach; 

12) szanować i chronić przyrodę ojczystą, dbać o zieleń wokół Szkoły,  

a na wycieczkach  zachowywać się zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody; 

13) przestrzegać postanowień Statutu Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II, 

regulaminów szkolnych, regulaminów pracowni i zarządzeń 

wewnętrznych, a także podczas odbywania praktycznej nauki zawodu 

oraz praktyk zawodowych, przepisów i regulaminów  obowiązujących  

w zakładzie pracy; 

14) przestrzegać zapisów regulujących zasady używania telefonów 

komórkowych na terenie Szkoły: 

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych; 

b) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe 

jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej; 

c) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić 

nauczycielowi, wychowawcy, następnie Wicedyrektorowi lub 

Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 61 

1. Za wzorową postawę ucznia w Szkole i poza nią, wzorową frekwencję, 

bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, 

konkursach, zawodach sportowych, dzielność i odwagę oraz pracę  

w Samorządzie Uczniowskim i pracę społeczną, uczeń może otrzymać 

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy na forum klasy; 
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2) pochwałę Dyrektora Szkoły na forum Szkoły; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o wyróżnieniu ucznia; 

4) list pochwalny wręczony rodzicom; 

5) dyplom uznania, list gratulacyjny; 

6) nagrody rzeczowe; 

7) opublikowanie na czas półrocza/semestru zdjęcia ucznia w gablocie 

szkolnej lub stronie internetowej Szkoły; 

8) inne nagrody i wyróżnienia ustalone przez władze szkolne. 

2. Uczeń może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych; 

2) lekceważenie obowiązków szkolnych, niską frekwencją, ucieczki z zajęć 

edukacyjnych, spóźnianie się; 

3) niszczenie majątku szkolnego; 

4) brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów; 

5) agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, 

krzywdzenie innych przez podważanie ich autorytetu; 

6) arogancki sposób bycia, brak szacunku dla starszych, nauczycieli  

i pracowników administracyjnych Szkoły; 

7) przynależność do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu; 

8) palenie papierosów, papierosów elektronicznych, picie alkoholu, 

stosowanie, rozprowadzanie lub namawianie do użycia narkotyków  

i innych substancji psychoaktywnych; 

9) postępowanie wywierające szkodliwy, demoralizujący wpływ na otoczenie; 

10) czyny podlegające Kodeksowi Karnemu; 

11) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego na 

terenie Szkoły; po naruszeniu zasad, nauczyciel może zabrać telefon do 

„depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. 
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3. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków oraz zachowanie naruszające 

powszechnie obowiązujące normy etyczne, uczeń może otrzymać następujące 

rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy; 

2) naganę wychowawcy na forum klasy z wpisaniem do dziennika 

lekcyjnego; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

4) upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły; 

5) zawieszenie prawa do reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole (o ile taka istnieje); 

7) skreślenie z listy uczniów – decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor 

Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i według 

obowiązujących przepisów w następujących przypadkach: 

a) rozprowadzania w Szkole narkotyków, środków odurzających; 

b) spożywania alkoholu; 

c) udowodnienia kradzieży, wymuszania pieniędzy od kolegów; 

d) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu uczniów  

i pracowników Szkoły; 

e) w przypadku długotrwałego i ciągłego uchylania się od realizacji 

obowiązków szkolnych; 

f) wejścia w konflikt z prawem, czego wynikiem jest kara ograniczenia lub 

pozbawienia wolności; 

g) innych rażących zachowań, które naruszają zasady współżycia 

społecznego; 

h) w sytuacji, gdy wymienione wcześniej kary w ust. 3 pkt.1, 2, 3, 4, 5 – 

nie odniosły pozytywnych skutków lub niemożliwe jest zastosowanie 

kary  jak w pkt. 6.;  

8) w sytuacji, gdy uczeń w sposób szczególnie drastyczny narusza             

zasady współżycia społecznego oraz przepisy Statutu Szkoły nie musi być 
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zachowane stopniowanie kar wymienionych w ustępie 3,  według punktów 

od 1 do 7. 

4. Wykonanie kary wymienionej w ust.3 pkt. 3,4,5 może zostać zawieszone na 

czas próby (nie dłużej niż 5 miesięcy), jeżeli uczeń  uzyska poręczenie 

jednego z organów Szkoły. 

5. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach 

wychowawca klasy powinien powiadomić pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia w ciągu 7 dni. 

6. Tryb odwoławczy od przyznanej kary oraz tryb składania skarg w przypadku 

nieprzestrzegania praw określony  jest w Statucie Szkoły. 

 

§ 62 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych w Szkole ustala się 

następujące zasady ich rozwiązania: 

1) konflikty między uczniami w oddziale rozwiązuje zgodnie 

z kompetencjami wychowawca i pedagog szkolny przy udziale samorządu 

klasowego i klasowej rady rodziców; 

2) konflikty między uczniami różnych oddziałów Szkoły rozwiązuje 

Wicedyrektor przy udziale Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców; 

3) konflikty między uczniami i nauczycielami rozwiązuje Dyrektor Szkoły 

przy udziale przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

4) konflikty między nauczycielami w tym także nauczycielami pełniącymi 

funkcje kierownicze, rozwiązuje Dyrektor przy udziale przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej; 

2. Od podjętych uzgodnień i decyzji w sprawach konfliktowych można się 

odwołać do: 

1) Dyrektora Szkoły w sprawach przedstawionych w ust. 1 pkt. 1. i 2  

w terminie 7 dni od daty dostarczenia decyzji; 
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2) Rady Pedagogicznej w sprawach przedstawionych w ust. 1 pkt.3  

w terminie 7 dni od daty dostarczenia decyzji; 

3) Małopolskiego Kuratora Oświaty w formie skargi w przypadku 

rozstrzygnięć, które nie satysfakcjonują skłóconych stron w terminie 14 

dni od daty dostarczenia decyzji. 

 

§ 63 

1. Słuchacz  Szkoły Policealnej ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

2) poszanowanie godności, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań oraz wyznawanego światopoglądu; 

4) uczestnictwa w działalności Samorządu Słuchaczy; 

5) znajomości szczegółowych warunków i sposobów oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

6) rozwijania zainteresowań i zdolności; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych wraz z wyposażeniem, z biblioteki  

i środków dydaktycznych w zakresie niezbędnym dla odbycia zajęć 

edukacyjnych; 

8) wpływania na życie Szkoły, prowadzenia działalności samorządowej, 

zrzeszania się w organizacjach działających na terenie Szkoły. 

2. Słuchacz ma obowiązek: 

1) przygotowywać się i systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, 

aktywnie w nich uczestniczyć; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do koleżanek, 

kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły; 

3) przestrzegać zarządzeń Dyrektora Szkoły, podporządkowywać się 

poleceniom nauczycieli i ustaleniom Samorządu Słuchaczy; 

4) dbać o honor Szkoły i szanować jej tradycje; 
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5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 

6) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów; 

7) przestrzegać zasad higieny osobistej, przeciwdziałać przemocy, być 

życzliwym, szanować poglądy i przekonania innych; 

8) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w terminie do dwóch tygodni; 

9) w wyznaczonych terminach zgłaszać się na egzaminy. Nieobecności 

spowodowane przyczynami losowymi, chorobą usprawiedliwiać w ciągu 

trzech dni od terminu egzaminu (w przypadku choroby słuchacz 

przedstawia zaświadczenie lekarskie). 

3. Słuchaczom zabrania się: 

1) palenia papierosów, papierosów elektronicznych na terenie Szkoły; 

2) picia alkoholu, przychodzenia na zajęcia w stanie nietrzeźwym; 

3) posiadania, zażywania, rozprowadzania narkotyków i środków 

psychoaktywnych. 

4. Słuchacz może być nagrodzony: 

1) za wyróżniające wyniki w nauce; 

2) wzorową i przykładną postawę; 

3) pracę w Samorządzie Słuchaczy. 

5. Słuchacz może być wyróżniony: nagrodą rzeczową, dyplomem, listem 

pochwalnym skierowanym do kierownika zakładu pracy, w którym jest 

zatrudniony. 

6. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu: 

1) upomnieniem opiekuna oddziału; 

2) wpisaniem uwagi do dziennika lekcyjnego; 

3) naganą nauczyciela, opiekuna wobec klasy z wpisem do dziennika; 

4) naganą Dyrektora Szkoły; 

5) naganą z ostrzeżeniem skreślenia z listy słuchaczy. 

7. Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku: 
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1) rażącego zaniedbywania obowiązków szkolnych, a w szczególności 

licznych, nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych, 

z zastrzeżeniem § 53 ust.2.; 

2) prezentowania zachowań zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu 

innych osób (nawet wówczas, gdy mają charakter incydentalny); 

3) wywierania demoralizującego wpływu na zespół słuchaczy, stosowanie 

przemocy; 

4) posiadania, zażywania i rozprowadzania narkotyków lub innych środków 

psychoaktywnych; 

5) przebywania na terenie Szkoły w stanie wskazującym na wcześniejsze 

spożycie napoju alkoholowego; 

6) popełnionego poza Szkołą  i prawnie udowodnionego przestępstwa. 

8. Decyzję o skreśleniu słuchacza z powodów określonych w ust. 7. podejmuje 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. 

9. O wymierzonych karach wobec słuchacza – nagany z ostrzeżeniem lub  

    skreślenia z listy słuchaczy Dyrektor powiadamia słuchacza na piśmie  

     w terminie do 3 dni, podając uzasadnienie. 

10. Słuchacz może odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni 

od zawiadomienia. 

11. Organem odwoławczym w przypadku kar określonych w § 63 ust.6 pkt.  

1–5 jest Dyrektor, a w przypadku kary określonej w ust. 7 pkt. 6  jest 

Małopolski Kurator Oświaty, na ręce którego składa się odwołanie za 

pośrednictwem Dyrektora w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

12. Nagrody i kary mogą być udzielane słuchaczowi na wniosek: 

1) każdego z nauczycieli pracujących w Szkole Policealnej; 

2) Samorządu Słuchaczy. 

13. Opiekun semestru ma obowiązek udokumentować w dzienniku wszystkie 

uzyskane przez słuchacza nagrody oraz wymierzone mu kary. 
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Rozdział 11 

Finansowanie działalności Szkoły 

 

§ 64 

Źródłami finansowania Szkoły są: 

1. dotacje z budżetu państwa w zakresie przewidzianym obowiązującymi 

przepisami; 

1a. środki finansowe pozyskiwane na realizację  projektów z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

2. inne wpływy w formie darowizn i dotacji; 

3. Wpływy z działalności gospodarczej, o ile Szkoła taką działalność podejmie. 

4. Budżet Zespołu Szkół Nr 2 zatwierdza organ prowadzący. 

5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

 

§ 65 

1. Zespół  Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie prowadzi i przechowuje 

dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie posiada imię, Sztandar  

i godło szkolne. 

3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie ma prawo do własnego 

ceremoniału. 

Ceremoniałem są: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie na Sztandar Szkoły; 

3) Studniówka; 

4) Dzień Patrona; 
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5) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

2. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie posiada pieczęć 

urzędową (okrągłą) wspólną dla wszystkich szkół wchodzących  w skład 

Zespołu, zawierającą nazwę  i imię Zespołu.  

2) Zespół posiada pieczęcie (podłużne): 

a) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, 32-200 Miechów 

ul. B. Prusa 2, tel. 41/38 311 74, NIP: 659-12-51-724;  

b) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Technikum, 32-200 

Miechów ul. B. Prusa 2, tel. 41/38 311 74; 

c) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Szkoła Policealna, 

32-200 Miechów  ul. B. Prusa 2, tel. 41/38 311 74; 

d) Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Branżowa Szkoła I 

Stopnia, 32-200 Miechów ul. B. Prusa 2, tel. 41/38 311 74. 

3. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Zespół posiada odrębny rachunek bankowy. 

5. Statut Zespołu obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej. 

5a.W okresie Pandemii COVID 19 wszystkie zadania organizacyjne  

    i pedagogiczne Szkoły mogą być realizowane z zastosowaniem trybu 

    stacjonarnego, hybrydowego lub zdalnego, w zależności od sytuacji 

    epidemicznej, uzasadniającej  zastosowanie odpowiedniego trybu, na  

    podstawie Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  

w Miechowie, wynikających z bezpieczeństwa i Rozporządzeń Ministra 

    Edukacji Narodowej, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego lub Powiatu 

    Miechowskiego jako Organu Prowadzącego Szkołę.  

6. Niniejszy Statut może być nowelizowany stosownie do potrzeb i sytuacji 

Zespołu. Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie został 

opracowany na podstawie 
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1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019 r. poz. 

    1481 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.  

     59   ze zm.) 

3)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r.  

     poz. 2215 ze zm.); 

4)  Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. z 2019  

     poz. 511 ze zm.); 

5)  Ustawa o finansach publicznych z dnia 27  sierpnia 2009 r. ( Dz. U. 2019 r. 

     poz. 869 ze zm.). 

Tekst ujednolicony Statutu Zespołu Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Miechowie 

po przyjęciu Uchwał: Nr 01/2015/2016 z dnia 01.09.2015 r., Nr 08/2015/2016  

z dnia 22.12.2015 r., Nr 06/2016/2017 z dnia 14.10.2016 r. i Nr 16/2017/2018    

z dnia 12.01.2018 r., 06/2019/2020 z dnia 20.11.2019 r. , Nr 57/2019/2020  

z dnia 28.08.2020r. oraz Nr 02/2020/2021 z dnia 3.09 2020 r. Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  

 

  

 

 

 

 


