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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Szkoła  Policealna  w Opolu jest szkołą publiczną. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi:  Publiczna Szkoła Policealna w Opolu. 

3. Siedziba szkoły: 46-020 Opole, ul. Luboszycka 9. 

4. Miejsce prowadzenia zajęć: 46-020 Opole, ul. Luboszycka 9. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest:  Izba  Rzemieślnicza  w Opolu, 45- 061  Opole,  

ul. Katowicka 55. 

6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Opolski Kurator Oświaty w Opolu. 

7. Szkoła Policealna prowadzi kształcenie w zawodach: 

1)Technik BHP( 325509), 

           kwalifikacje zawodowe: 

         -  BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. 

2) florysta (343203), 

             kwalifikacje zawodowe: 

            - OGR. 01 Wykonywanie kompozycji florystycznych. 

8. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły policealnej oraz zdania egzaminu zawodowego. 

9. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi 

kształcenie. 

10. Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu: 

1) Nabywania przez słuchaczy umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonania 

zawodu poprzez: 

a) praktyki zawodowe, 

b) staże uczniowskie, 

c) klasy patronackie, 

d) wyjazdy studyjne, 
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e) inne formy. 

§ 2 

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) słuchaczach– należy przez to rozumieć osoby kształcące się w Publicznej  Szkole 

Policealnej w Opolu, 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe, 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4) szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Policealną  

w Opolu,  

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

6) statucie – należy przez to rozumieć statut Publicznej Szkoły Policealnej  

w Opolu, 

7) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora  Publicznej Szkoły Policealnej  

w Opolu, 

8) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznej Szkoły 

Policealnej w Opolu, 

9) samorządzie Słuchaczy – należy przez to rozumieć samorząd Słuchaczy Publicznej 

Szkoły Policealnej w Opolu, 

10) wicedyrektorach i kierowniku szkolenia praktycznego – należy przez  

to rozumieć wicedyrektorów i kierownika szkolenia praktycznego w Publicznej Szkoły 

Policealnej w Opolu, 

11) opiekunie semestru - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Publicznej  Szkoły Policealnej w Opolu, 

12) programie profilaktyczno-wychowawczym – należy przez to rozumieć dokument 

wewnętrzny w Publicznej Szkoły Policealnej w Opolu, 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 
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 Szkoła w swojej działalności kieruje się zasadami Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka.  

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z obowiązujących ustaw między innymi  ustawy – 

prawo oświatowe, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. Szkoła realizuje w formach szkolnych programy zgodne z podstawą programową oraz 

 z obowiązującymi ramowymi planami nauczania w szkołach publicznych.  

3. Szkoła policealna jest szkołą publiczną, która:  

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły policealnej oraz zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

 w zawodzie,  

2) umożliwia absolwentom dokonanie samodzielnego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie,  

3) umożliwia słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej,  

4) kształtuje postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu  

w życiu gospodarczym,  

5) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,  

6) upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

zagrożeń i sytuacji kryzysowych, 

7) kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, 

narodowościowej i religijnej,  

8) wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia, stwarza warunki  

do wszechstronnego rozwoju słuchacza,  

9) stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnych słuchaczy,  

10) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki  

w czasie zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych,  

11) zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej i 

wyznaniowej,  

12) przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.  
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4. Absolwenci i słuchacze szkoły mogą przystąpić do egzaminu zawodowego zgodnie  

z odrębnymi przepisami.  

5. Realizacja zadań ma na celu:  

1) zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zawodach, w których szkoła 

kształci,  

2) stwarzanie słuchaczom możliwości zmiany dotychczas wykonywanego zawodu,  

3) podniesienie jakości pracy szkoły.  

   

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z słuchaczami, z organami samorządu 

terytorialnego, z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego 

środowiska, w celu tworzenia efektywnej działalności dydaktycznej. 

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna semestru:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności opiekuna semestru lub 

z przyczyn organizacyjnych szkoły,  

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego opiekuna semestru. 

3. Wnioski w sprawie zmiany opiekuna semestru nie są dla Dyrektora wiążące. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

§ 5 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Słuchaczy 
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§ 6 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 

przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 

finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa  razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji  

o działalności szkoły, 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,  

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 
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18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

19) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten 

cel w budżecie szkoły,  

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

21)  wydawanie decyzji administracyjnych w tym decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

22)  opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, 

należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami  

i pracownikami nie będącymi nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad słuchaczami uczącymi się w szkole, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu 

zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 
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§ 7 

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego w szkole. 

 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) wykaz podręczników, 

6) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

7) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

8) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  
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9) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

szkołę,  

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  

11) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych 

stanowisk. 

12) wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala Statut, 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole, 

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste słuchaczy,  

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony  

w wymienionym regulaminie. 

§ 9 

1. W szkole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkoły, reprezentowani 

przez przewodniczących klas oraz Prezydium Słuchaczy, w skład którego wchodzą: 

1)przewodniczący,  

2)zastępca przewodniczącego,  

3)skarbnik 

2. Samorząd Słuchaczy uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z 

niniejszym Statutem i jego odrębnym dokumentem. 
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3. Samorząd Słuchaczy może przedstawić dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy. 

4. Samorząd Słuchaczy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu, zgodnie z regulaminem wolontariatu będącym osobnym dokumentem. 

§ 10 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 

ze Statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się 

 z takim wnioskiem drugi organ. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 

informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

5. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem słuchaczy: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

6. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, 

 powoływany jest zespół mediacyjny. 

7. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, 

z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

8. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 

 głosowania. 

9. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego, jako 
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rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 11 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich, a także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty 

 i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją i oceną słuchaczy.  

3. Terminy egzaminu zawodowego ustala dyrektor CKE.  

 

§ 12 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły.  

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły Dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizacje zajęć edukacyjnych. 

3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, 

 w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli. 

4. Dopuszcza się sporządzanie osobnego arkusza organizacyjnego zajęć praktycznych, 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 

§ 13 

1. Kształcenie w szkole odbywa się w systemie stacjonarnym. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej szkoły są obowiązkowe zajęcia lekcyjne. 



 

11 | S t r o n a  
 

Statut Publicznej  Szkoły Policealnej w Opolu. 
 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Zajęcia ze słuchaczami we wszystkich semestrach odbywają się zgodnie z planem nauczania 

przygotowanym na każdy semestr.  

5. Podstawową jednostką organizacyjną  

6. Podstawową formą działalności oprócz teoretycznych zajęć edukacyjnych prowadzonych 

 w formie wykładów, ćwiczeń jest praktyczna nauka zawodu.  

7. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych zgodnie z  rozporządzeniami  Ministra Edukacji Narodowej, ze szkolnym planem 

nauczania, przepisami określającymi warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 14 

1. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, 

określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów. 

2.  Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w semestrze ustalonym przez Dyrektora. Wymiar praktyki 

zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona 

nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 

4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach 

godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie 

przebieg praktyk zawodowych, (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni 

tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu 

 w podstawie programowej.  

3. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest 

prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia 

w zawodach.  
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5. Kursy będą organizowane w formie stacjonarnej, w systemie dziennym lub wieczorowym, 

zgodnie z preferencjami uczestników. Dopuszcza się prowadzenie kursów także w systemie 

sobotnio –niedzielnym. 

6. Część zajęć w ramach kwalifikacyjnych  kursów zawodowych może odbywać się w formie e-

learningu. 

§ 15 

1. Szkoła posiada bibliotekę szkolną w siedzibie szkoły lub korzysta na podstawie umowy z innej 

biblioteki. Zasady korzystania  z  innej biblioteki wynikają z umowy współpracy. 

2. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych  

i wychowawczych oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.  

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice (informacja o użytkowniku spoza 

szkoły przekazywana jest do GIODO) i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych  

w Regulaminie biblioteki. 

4. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnie  

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjna  

i komunikacyjną, 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

7) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub 

materiałów edukacyjnych uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego 

okresu używania tych podręczników lub materiałów.  

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

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

3) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 
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6. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem - bibliotekarzem, tak aby 

umożliwić dostęp do jej zbiorów przede wszystkim podczas zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości 

przed lub po ich zakończeniu. 

7. Do zbiorów bibliotecznych należą : 

1) lektury podstawowe i uzupełniające, 

2) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, 

3) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

4) czasopisma, 

5) zestawy podręczników 

8. Uczniowie Szkoły mogą również korzystać z bibliotek uczelni wyższych lub innych placówek                 

zgodnie z zawartymi porozumieniami. 

 

§ 16 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 

1) Sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) Pracownie komputerowe; 

3) Pracownie kształcenia zawodowego; 

4) Pracownię fryzjerską (BIZ) 

5) Salę gimnastyczną z zapleczem (PO) 

6) Aulę; 

7) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze 

8) Bibliotekę (PO) 

2. Szkoła może zapewnić pomieszczenie na gabinet pielęgniarki szkolnej, jeśli warunki lokalowe  

na to pozwalają.  

3. Szkoła może zapewnić pomieszczenie na prowadzenie sklepiku, kawiarenki, zespołu muzycznego, 

klubu młodzieżowego, jeśli warunki lokalowe na to pozwalają.  

4. Szkoła posiada pomieszczenie na archiwum.  

5. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na korzystanie z pomieszczeń szkoły innym użytkownikom, 

nie będącym uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły.  

6. Szkoła zapewnia pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników obsługi. 
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§ 17 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego 

zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 

 

§ 18 

1. W szkole realizowane są działania w zakresie wolontariatu wynikające z programu 

wychowawczo – profilaktycznego oraz regulaminu funkcjonowania Szkolnego Koło 

Wolontariatu.  

2. Wolontariat szkolny zakłada bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, 

słuchaczy - na rzecz potrzebujących, jest elementem kształtowania postaw prospołecznych.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu działa w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania słuchaczy w szczególności w celu kształtowania ich aktywności społecznej.  

4. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być chętni słuchacze i nauczyciele szkoły.  

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

§ 19 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje 

ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy 

 o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.  

3. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora. Powierzenie tej funkcji i odwołania z niej 

dokonuje dyrektor szkoły. Zakres stałych obowiązków wicedyrektora określa dyrektor zespołu.  

4. Wicedyrektor szkoły w szczególności: 

1) przejmuje na siebie zadania, dyrektora szkoły, podczas jego nieobecności  

w szkole; 
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2) wykonuje zadania powierzone przez dyrektora szkoły związane z organizacją procesu 

dydaktyczno- wychowawczego szkoły; 

3) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności dydaktycznej i wychowawczej 

nauczycieli; w tym także wychowawców klas, nauczycieli bibliotekarzy oraz pedagoga 

szkolnego; 

4) utrzymuje kontakty z ramienia Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów lub ich prawnymi 

opiekunami;  

5) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspierającymi działalność szkoły; 

6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli, oraz monitoruje doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

5. Uprawnienia wicedyrektora:  

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły, dla 

nauczycieli;  

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas zastępowania dyrektora szkoły w czasie 

jego nieobecności; 

3) decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

4) ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, 

a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli i 

wychowawców; 

5) ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

porządkowych dla nauczycieli.  

6. Wicedyrektor odpowiada jak każdy nauczyciel; służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

1) poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

2) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

3) bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły.  

 

§ 20 
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1. W szkole może  być utworzone stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

2. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:  

1) koordynowanie działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia zawodowego, 

2) monitorowanie przebiegu kształcenia zawodowego, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie organizacji i przebiegu kształcenia 

zawodowego, 

4) opracowanie planu praktyk zawodowych, 

5) opracowanie Regulaminu Praktyk Zawodowych oraz Regulaminu Kwalifikacyjnych Kursów 

zawodowych, 

6) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i słuchaczy, 

7) podpisywanie w imieniu szkoły umów o praktyki zawodowe, 

8) współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na  praktykę oraz nadzorowanie przebiegu 

praktyk zawodowych, 

9) prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem kształcenia zawodowego, 

10) współpraca z Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, 

11) koordynacja działań organizacji egzaminów zawodowych  

12) organizacja kursów kwalifikacyjnych. 

§ 21 

1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy, dyrektor 

szkoły. 

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje 

pedagogiczne do nauczania w szkole policealnej dla dorosłych, które są ustalone w przepisach 

prawa oświatowego.  

3. Pensum godzin pracy nauczyciela określone jest w odrębnych przepisach, dotyczących szkół 

publicznych.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły, 

związanych z procesem dydaktycznym i opiekuńczo- wychowawczym.  

5. Wynagrodzenie nauczyciela ustala się na podstawie obowiązujących zasad i stawek 

wynagrodzenia zasadniczego określonych w przepisach prawa.  

6. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta  

z ochrony przewidzianej jak dla funkcjonariuszy publicznych.  
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§ 22 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

 w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego słuchacza w jego rozwoju; 

3) dążyć do własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

6) indywidualizować pracę ze słuchaczem 

7) Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece słuchaczy.  

 

§ 23 

1. Zadania nauczyciela:  

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych mu przedmiotach, 

klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w 

programach i w planie pracy szkoły;  

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje  

o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły;  

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

słuchaczy, ich zdolności i zainteresowania; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2014&qplikid=2#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2014&qplikid=2#_blank
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4) udziela pomocy w przezwyciężaniu szkolnych niepowodzeń w oparciu  

o rozpoznane potrzeby słuchaczy;  

5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich słuchaczy;  

6) opracowuje w oparciu o statut szkoły własny przedmiotowy system oceniania 

zawierający wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania i zapoznaje z nimi 

słuchaczy na początku pierwszego semestru danego roku szkolnego;  

7) informuje słuchaczy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-

wychowawczych swoich słuchaczy;  

8) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych 

w szkole i przez instytucje wspierające szkołę;  

9) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną prowadzonych zajęć edukacyjnych  

10) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia program nauczania lub 

wybiera program nauczania spośród programów ujętych w szkolnym zestawie 

programów  nauczania.  

2. Nauczyciel wybiera do użytku szkolnego podręcznik ujęty w  szkolnym zestawie 

podręczników. 

3. Nauczyciel dba o powierzone mu mienie, wystrój,  aktualizacje gazetek w  gabinecie, którym 

się opiekuje. 

4. Przygotowuje uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe promujące szkołę. 

5. Chętni nauczyciele w ramach potrzeb  uczestniczą w inwentaryzacji szkoły i biblioteki 

szkolnej. 

6. Bierze udział w konferencjach klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych. 

7. Uprawnienia nauczyciela:  

1) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników  

i środków    dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;  

2) ustala ocenę - postępów słuchaczy;  

3) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

swoich słuchaczy.  

8. Nauczyciel odpowiada:  
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1)  służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: poziom wyników 

dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach  i zespołach stosownie do 

realizowanego programu i warunków w jakich działał i stan warsztatu pracy, sprzętów 

 i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;  

2) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: skutki wynikłe z braku 

swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych,  

w czasie dyżurów mu przydzielonych, nieprzestrzeganie procedury postępowania po 

zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, oraz zniszczenie lub stratę 

elementów majątku i wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru 

 i zabezpieczenia. 

§ 24 

1. W szkole działa Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, zwane dalej WDN . 

2. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora WDN. 

3. Zadaniem koordynatora WDN jest:  

1) planowanie i organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;  

2) wypracowywanie tematyki związanej z wewnątrzszkolnym doskonaleniem 

nauczycieli; 

3) promocja szkoły; 

4) okresowe szkolenia członków Rady Pedagogicznej;  

5) ewaluacja efektów szkoleniowych.  

 

§ 25 

1. Zadania (obowiązki) nauczyciela-bibliotekarza w zakresie prac pedagogicznych: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 

2) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej,  

3) promowanie biblioteki i czytelnictwa, 

4) poznawanie czytelników i ich pozyskiwanie, 

5) udzielanie porad w doborze lektury, 
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6) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek, 

7) indywidualny instruktaż w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, 

8) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł 

informacji wykraczających poza program nauczania, 

9) wspieranie słuchaczy mających trudności w nauce poprzez pomoc  

w poszukiwaniu informacji 

10) przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym  

11) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

2. Zadania (obowiązki) nauczyciela-bibliotekarza w zakresie prac techniczno-  organizacyjnych 

1) troska o właściwą organizację pracy biblioteki szkolnej 

2) dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki 

3) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami 

4) prowadzenie ewidencji zbiorów i ich selekcjonowanie 

5) opracowanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, 

konserwacja) 

6) prowadzenie dziennika biblioteki, statystyki dziennej, półrocznej i rocznej( zasięg i 

zakres czytelniczy) 

7) składanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu 

czytelnictwa w szkole 

8) doskonalenia warsztatu pracy. 

3. Biblioteka szkolna współpracuje ze: 

1) słuchaczami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

słuchaczy  

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki  

i odpowiedzialności za jej użytkowanie; 

2)  nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania zbiorów, 
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b) współorganizacji konkursów, uroczystości i innych wydarzeń promujących 

czytelnictwo, 

c) przekazywanie wychowawcom i nauczycielom informacji o stanie czytelnictwa 

uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczane 

książki. 

4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną: 

1) wycieczki edukacyjne, czyli np.: do biblioteki szkolnej,  publicznej, biblioteki innej 

szkoły 

2) interdyscyplinarne koła zainteresowań,  

3) spotkania i imprezy edukacyjne, czyli konkursy, wystawy, imprezy patriotyczne,  

kulturalne, czy wolontaryjne, 

4) gromadzenie literatury regionalnej 

5. W bibliotece szkolnej inwentaryzację zbiorów  bibliotecznych przeprowadza się  co 4 lata na 

podstawie ustawy prawo oświatowe i przepisów o rachunkowości. 

6. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych 

i innych imprez czytelniczych oraz wymiany książek, materiałów  

i zbiorów multimedialnych. 

 

§ 26 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi.  

2. Konserwatorzy, sprzątaczki wykonują prace zlecone przez kierownika administracyjnego.  

3. Obowiązki oraz prawa pracowników obsługi i administracji szkoły określone są  

w przydzielonych im zakresach czynności i obowiązków, a we wszystkich sprawach 

nieokreślonych tymi zakresami obowiązują przepisy ogólne Kodeksu Pracy.  

4. W szkole można zatrudnić pracownika w charakterze laboranta, którego zadaniem jest 

konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu pracowni. Zakres obowiązków laboranta określa 

dyrektor szkoły. 
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ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 27 

1. Ocenianiu podlegają :  

1) osiągnięcia edukacyjne słuchacza,  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu  

3. przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 

oraz formułowaniu oceny.  

 

§ 28 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie zajęć edukacyjnych ma na celu:  

1) informować słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie,  

2) pomagać słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

3) motywować słuchacza do dalszej pracy,  

4) dostarczać słuchaczom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza,  

5) umożliwiać nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej,  

6) monitorowanie pracy słuchacza oraz przekazywanie słuchaczowi informacji  

o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez ustne 

wskazanie, 

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

2. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i bieżące informowanie o nich 

słuchaczy,  

2) bieżące i śródroczne ocenianie wg skali,  
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3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz warunków ich poprawiania,  

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza w ramach poszczególnych zajęć 

edukacyjnych są:  

1) zakres wiadomości i umiejętności,  

2) stopień zrozumienia materiału programowego,  

3) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych, jak  

i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,  

4) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy,  

5) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności,  

6) aktywność słuchacza w zdobywaniu i rozszerzaniu wiedzy. 

4. Precyzyjne określenie obszarów aktywności, zdobywania wiedzy i kompetencji słuchacza, 

podlegających ocenie w formie stopnia, zawiera Przedmiotowy System Oceniania(PSO). 

 

§ 29 

1. Oceny klasyfikacyjne ustala się według następujących zasad: 

1) Ocenę osiągnięć słuchacza wyrażamy w skali:  

a) celujący - 6  

b) bardzo dobry - 5  

c) dobry - 4  

d) dostateczny - 3  

e) dopuszczający - 2  

f) niedostateczny - 1  

2) Dopuszcza się rozszerzenie skali ocen bieżących o plusy. 

3) Minimalna liczba ocen cząstkowych w okresie klasyfikacyjnym, na podstawie których 

wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż 3.  
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4) Dokumentacja wyników nauczania odbywa się za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

5) Ustala się następujące ramowe kryteria, odpowiadające poszczególnym stopniom 

szkolnym. 

 

 Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

podstawą programową przedmiotu realizowanej w danej klasy, samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, osiąga sukcesy  

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych. 

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony 

podstawą programowa przedmiotu, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów. 

 

 Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą 

programową, ale poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie, który nie przekracza wymagań zawartych  

w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 

średnim stopniu trudności. 

 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu materiału określonego w 

podstawie programowej danego przedmiotu, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez 

słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje, wykonuje 

zdania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela. 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który nie opanował wiadomości i umiejętności  

o kreślonych w wymaganiach edukacyjnych, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać, wykonać zadań  

o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.  

 

6) Formy i sposoby sprawdzania wiadomości, umiejętności i aktywności oraz ich waga 

Rodzaj formy sprawdzania wiadomości 
Kolor zapisu w 

e-dzienniku 
Waga 

Ocena śródroczna czarny 4 

Praca klasowa(sprawdzian), wysoka lokata w konkursach na 

szczeblu co najmniej powiatowym 

czerwony 3 

Kartkówka, dyktando, odpowiedź ustna, recytacja, wkład pracy 

słuchacza w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć (sprawdziany sprawnościowe, ćwiczenia  

i zadania praktyczne) z uwzględnieniem wkładu pracy słuchacza w 

realizacje i prezentacje projektu edukacyjnego 

czarny 2 

Kartkówka, odpowiedź ustna, wkład pracy słuchacza  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć (sprawdziany sprawnościowe, ćwiczenia i zadania 

praktyczne) z uwzględnieniem wkładu pracy słuchacza  

w realizacje i prezentacje projektu edukacyjnego 

czarny 2 

Aktywność na lekcji, przygotowanie się do zajęć, prace domowe czarny 1 

 

§ 30 

1. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się. 

2. Oceny są jawne. 
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3. W szkole policealnej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa 

w § 25 pkt1 ust.1, 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.  

4. Ocenę semestralną z zajęć praktycznej nauki zawodu ustala nauczyciel prowadzący praktyczną 

naukę zawodu lub opiekun praktyki zawodowej. 

5. Na miesiąc przed egzaminem semestralnym nauczyciel informuje ustnie słuchacza czy spełnia 

warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. Nauczyciel określa  

w pierwszym miesiącu zajęć termin egzaminu semestralnego  

6. Nauczyciel ustnie uzasadnia słuchaczowi ocenę klasyfikacyjną. 

7. W szkole słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

8. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole policealnej, prowadzonej  

w formie zaocznej są oceny z prac kontrolnych i oceny egzaminów semestralnych, 

przeprowadzonych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania. 

9. Do egzaminu semestralnego w szkole policealnej  kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się 

słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie 

nauczania, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć w 

oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia, prace kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie 

z pracy kontrolnej oceny pozytywnej.  

10. Ocenę semestralną ostatecznie ustala się na 3 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnej 

rady pedagogicznej. 

11. Ocenom bieżącym z rozszerzonej o plusy  skali przyporządkowuje się wartości liczbowe: 
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 Ocena bieżąca 1 +1 2 +2 3 +3 4 +4 5 +5 6 

Wartość 

liczbowa 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

12. Podstawą wystawienia oceny semestralnej jest średnia ważona ocen cząstkowych, którą 

oblicza system dziennika elektronicznego. 

13. W związku z powyższym ustala się jednolitą wartość liczbową średniej ważonej dla 

poszczególnych ocen klasyfikacyjnych: 

 

a)Niedostateczny: 1,0 – 1,59 

b)Dopuszczający: 1,6 – 2,59 

c)Dostateczny: 2,6 – 3,5 9 

d)Dobry: 3,6 – 4,59 

e)Bardzo dobry: 4,6 – 5,59 

f)Celujący: powyżej 5,6 

 

14. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany 

wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia drugą pracę 

kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy 

kontrolnej oceny pozytywnej. 

15. Do egzaminu semestralnego w szkole policealnej, prowadzonej w formie zaocznej może być 

również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na 

obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny 

uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

16. Słuchacz szkoły, 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, uzgodnionym  
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17. Ze słuchaczem termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie 

później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 

31 sierpnia. 

18. W szkole policealnej, prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny może  odbywać 

się w formie pisemnej lub ustnej.  

19. W szkole policealnej  prowadzonej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze 

egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych 

dla zawodu, w którym się kształci.  

20. Wyboru przedmiotów zawodowych, dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie 

podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

21. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych ustala się według skali, o 

której mowa w § 25 pkt1 ust.1. 

22. W szkole dla dorosłych, prowadzonej w formie zaocznej, egzamin semestralny z zajęć 

praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

23. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

24. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów 

zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje 

jeden zestaw zadań. Ustaloną ocenę nauczyciel uzasadnia ustnie. 

25. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje 

jedno zadanie. Ustaloną ocenę nauczyciel uzasadnia ustnie. 

26. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na 

podstawie wyników egzaminu semestralnego w formie pisemnej lub ustnej przez nauczyciela. 

Ustaloną ocenę nauczyciel uzasadnia ustnie. 

27. Słuchacz szkoły policealnej może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

niedostatecznej oceny z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych. 

28. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
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29. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru 

wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

30. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono 

dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz zajęć edukacyjnych,  

z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego. 

31. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz  

z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych,  

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, 

3) termin egzaminu, 

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, 

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

32. Do protokołu dołącza się: 

1) pisemne prace egzaminacyjne słuchaczy, 

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy ( w przypadku egzaminów ustnych), 

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o wykonaniu zadań praktycznych słuchaczy (w przypadku egzaminów w 

formie zadania praktycznego). 

33. Słuchaczowi szkoły, 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. 

34. W przypadku zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych oraz „podstawy 

przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony  

z obowiązku  uczęszczania na zajęcia” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia 

i datę jego  wydania. 
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35. W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z 

obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest 

równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

36. Dyrektor szkoły policealnej: 

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli 

przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu 

na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w 

zawodzie, w którym się kształci, 

b)  zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 

zawodzie,   w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania 

nauki zawodu,   przewidzianemu dla danego zawodu; 

2) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w 

części, jeżeli przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu 

na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w 

zawodzie, wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 

zawodzie, wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co 

najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla 

zawodu, wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w 

zawodzie,  

d) w którym się kształci lub w zawodzie, wchodzącym w zakres zawodu, w którym 

się kształci. 

3) może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z których uzyskał poprzednio pozytywna semestralną ocenę 

klasyfikacyjną  

37. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza 

obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 
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38. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 28 pkt. b, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora 

szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód, wchodzący 

 w zakres zawodu, w którym słuchacz się kształci, odpowiada w zakresie kwalifikacji 

zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci. 

39. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jest 

obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu. 

40. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej 

nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony odpowiednio w 

całości lub w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

41. 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 w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe  

od oceny niedostatecznej.  

42. Słuchacz szkoły policealnej, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji 

na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy w drodze decyzji 

dyrektora szkoły. 

43. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru na pisemny wniosek słuchacza 

uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza złożony w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji  

i promocji słuchaczy.  

44. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.  

W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może 

wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole. 

1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej w szkole policealnej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki 

w semestrze programowo wyższym, szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie 

braków poprzez zajęcia dodatkowe i konsultacje. 

45. Na pisemny wniosek słuchacza bezpłatnie jest udostępniania dokumentacja odnośnie 

przebiegu nauczania. 
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ROZDZIAŁ VII 

SŁUCHACZE SZKOŁY 

§ 31 

1. Słuchacz szkoły policealnej ma prawo: 

1) do znajomości swoich praw, 

2) do dochodzenia do swoich praw, 

3) do nauki, 

4) do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i w życiu kulturalnym, 

5) do równego traktowania wobec prawa, 

6) do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej, 

7) do ochrony przed arbitralną i bezprawną ingerencją w życie rodzinne, prywatne czy też 

wglądu w jego korespondencję, 

8) do ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację, 

9) do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego 

dotyczących, 

10) do swobodnej wypowiedzi, poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji 

oraz idei wszelkiego rodzaju. 

11) do swobody myśli, sumienia i wyznania. 

12) do swobodnego zrzeszania się. 

13) do ochrony zdrowia. 

14) do ochrony przed wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac. 

15) do ochrony przed pornografią oraz wszelkimi formami wyzysku i nadużyć seksualnych. 

16) do ochrony przed wyzyskiem, naruszającym jego dobro. 

17) do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami. 
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18)  do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

19)  redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

20) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

21) do znajomości postanowień statutu szkoły.  

22) do nauki i przejawienia własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy  

i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,  

w szczególności:  

a) ma prawo do znajomości wymagań edukacyjnych,  

b) ma prawo znać zakres pracy klasowej i wymagań, jakim będzie musiał sprostać,  

c) ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,  

d) ma prawo do pomocy w nauce,  

e) ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

f) ma prawo wnosić o usprawiedliwienie swojego nieprzygotowanie do zajęć z 

ważnych przyczyn losowych.  

23) do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych minimum raz w półroczu z 

każdych zajęć edukacyjnych, przy czym nauczyciele indywidualnie mogą zwiększyć 

liczbę tych zgłoszeń, w ramach PSO - do trzech włącznie,  

24) do korzystania, zgodnie z regulaminem, ze wszystkich form pomocy materialnej i 

świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła,  

25) zwracać się we wszystkich sprawach do opiekuna semestru, pedagoga szkolnego, 

Rzecznika Praw Słuchacza, Samorządu Uczniowskiego, dyrekcji szkoły i uzyskiwać 

pomoc w trudnych sytuacjach.  

26) udziału w zajęciach edukacyjnych, imprezach szkolnych, wycieczkach, które 

gwarantowałyby zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia.  

27) do udziału w wycieczkach szkolnych.  

28) do odwołania się od wymierzonej w trybie określonym w przepisach prawa.  
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29) w przypadku naruszenia praw słuchacz odwołać się i złożyć pisemną skargę do 

rzecznika praw słuchacza. podejmuje się on mediacji między stronami. 

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) znać swoje obowiązki. 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 

3) zachowywać się w szkole i poza szkołą w sposób godny słuchacza i obywatela RP.  

4) przestrzegać zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi. 

5) wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę w szkole, aktywnie uczestniczyć w 

zajęciach edukacyjnych.  

6) dostosować się do wymagań stawianych przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne.  

7) uzupełniać braki wiedzy i umiejętności.  

8) przestrzegać zasad bezpieczeństwa bhp. 

9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej 

oraz opiekuna semestru.  

10) respektować ustalenia rady rodziców oraz samorządu szkolnego. 

11) informować opiekuna semestru lub innego nauczyciela o złym samopoczuciu.  

12) nie przynosić i nie przechowywać na terenie szkoły przedmiotów o znacznej wartości, 

ponieważ, w przypadku ich zaginięcia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

13) nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu. 

14) udziału w zajęciach lekcyjnych w dniu wolnym od nauki w przypadku konieczności 

odpracowania odwołanych zajęć. 

15) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.  

16) przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wandalizmu.  

17) pomagać bezinteresownie kolegom w nauce oraz innym osobom, potrzebującym 

pomocy. 

18) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów w tym:  
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a) nie ulegać nałogom ( w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 

wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania 

środków odurzających), 

b) dbać o schludny wygląd oraz dobierać odpowiedni i czysty strój, który nie może 

być prowokujący, kontrowersyjny, wyzywający i skąpy - odsłaniający brzuch i 

ukazujący bieliznę oraz mający głęboki dekolt,  

c) zachować czystość w pomieszczeniach i obiektach, w których przebywa,  

19) troszczyć się o mienie szkoły, w tym aktywnie przeciwstawiać się aktom wandalizmu, 

reagować na zauważone zło poprzez zawiadomienie nauczyciela lub innej osoby 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek w szkole.  

20) punktualnie i regularnie przychodzić na zajęcia szkolne.  

21) ponosić odpowiedzialność materialną w razie wyrządzenia szkody, zniszczenia, 

uszkodzenia jakiegoś przedmiotu lub urządzenia, będącego własnością szkoły lub 

osoby prywatnej.  

22) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych. 

23) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 

w czasie lekcji w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel 

wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą 

nauczyciela w procesie dydaktycznym). Na polecenie nauczyciela słuchacz ma 

obowiązek złożyć telefon w wyznaczonym miejscu. 

24) przestrzegać postanowień statutu szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń szkoły. 

 

§ 32 

1. Nieobecności słuchacza na zajęciach usprawiedliwia się według następujących zasad: 

1) Opiekun semestru raz w tygodniu usprawiedliwia nieobecności uczniów. 

2) Słuchacz może wnioskować do opiekuna semestru o usprawiedliwienie nieobecności 

w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły po tej nieobecności.  
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3) W przypadku, gdy opiekun semestru przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 

siedem dni dyrektor szkoły powierza obowiązek weryfikacji frekwencji innemu 

nauczycielowi.  

4) Nieobecności słuchacza usprawiedliwiane są przez opiekuna semestru na wniosek tego 

słuchacza.  

5) Wniosek o usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności. 

Jeżeli argumentacja jest niejasna bądź, zdaniem opiekuna semestru, mało przekonująca, 

opiekun  ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o 

usprawiedliwienie nieobecności.  

6)   Podstawą usprawiedliwiania mogą być zaświadczenia lekarskie lub zaświadczenia 

odpowiednich urzędów.  

 

§ 33 

1. Słuchacz może być zwolniony z zajęć według następujących zasad: 

1) Słuchacz może być zwolniony  z lekcji z powodu ważnej sprawy. Zwolnienia dokonuje 

opiekun semestru, a w razie jego nieobecności wicedyrektor szkoły. 

2) W przypadkach wyjątkowych nauczyciele mogą nie wyrazić zgody na zwolnienie z 

lekcji, bez podania przyczyny.  

3) Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć z, informatyki lub technologii informacyjnej 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

 

§ 34 

1. Słuchacz szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę, wzorową postawę, 

wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i w sporcie oraz szczególne poświęcenie dla 

innych, dzielność i odwagę.  

2. Szczególnie wyróżniających się słuchaczy lub całe zespoły słuchaczy nagradza się:  

1) pochwałą opiekuna semestru,  

2) pochwałą dyrektora szkoły wobec słuchaczy,  
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3) dyplomem uznania, nagrodą książkową, rzeczową lub pieniężną.  

4) wnioskowaniem o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innego 

stypendium,  

5) wytypowaniem słuchacza na atrakcyjną wycieczkę lub imprezę 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub 

przewodniczący Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej, opiekuna semestru        lub 

Samorządu Uczniowskiego.  

4. Środki na nagrody pochodzą z budżetu szkoły lub funduszy Rady Rodziców oraz Samorządu  

Uczniowskiego.  

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie  

z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania. Od nagrody 

przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego 

pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły 

w terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę bez zbędnej zwłoki  jednak nie 

później niż w terminie miesiąca gdy prowadzi postępowanie wyjaśniające i może posiłkować 

się opinią wybranych organów szkoły. 

 

§ 35 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w   

Statucie obowiązkom, słuchacz może zostać ukarany. 

1) Kary wymierza się na wniosek opiekuna semestru lub wniosek Rady Pedagogicznej.  

2) Słuchacz może zostać ukarany w przypadku przekroczenia zasad, zawartych  

w Statucie Szkoły lub złamania zasad współżycia społecznego. .  

3) Każda kara odnotowywana jest w dokumentacji szkolnej.  

4) Szkoła dysponuje różnorodnymi środkami oddziaływania wychowawczego. 

Obowiązuje zasada stopniowania i dostosowania kar do wagi przewinienia. Przed 

zastosowaniem kary opiekun przeprowadza się rozmowę dyscyplinującą.  
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5) Stosowane są następujące kary, których informowany jest słuchacz 

a)  upomnienie pisemne opiekuna semestru: kara udzielana jest  

w przypadku, np.: 

a. nadmiernego i nieuzasadnionego opuszczania zajęć lekcyjnych,  

b. łamania zasad porządku, obowiązującego w szkole, prowadzącego do 

uniemożliwienia innym skutecznej nauki i pracy,  

c. kłamstwa,  

d. naruszenia zasad kultury (np. używania wulgarnego słownictwa),  

e. nieskuteczności ostrzeżenia o charakterze rozmowy dyscyplinującej,  

f. incydentalnego naruszenia zasad bezpieczeństwa własnego i innych lub 

uszkodzenia   cudzego mienia, 

g. stwierdzenia przypadku używania tytoniu na terenie szkoły i wokół niej.  

b) nagana pisemna opiekuna semestru; kara udzielana jest w przypadku, np.:  

a. lekceważenia obowiązków uczniowskich mimo ostrzeżeń,  

b. nieuzasadnionego opuszczania zajęć szkolnych w liczbie powyżej 20 godzin, 

mimo ostrzeżeń i rozmów dyscyplinujących,  

c. nieskuteczności kary upomnienia wychowawcy,  

c) upomnienie pisemne Dyrektora Szkoły, kara udzielana jest  

w przypadku, np.:  

a. nieuzasadnionego opuszczania zajęć lekcyjnych w liczbie powyżej 30, mimo 

wcześniejszych ostrzeżeń, 

b. nieskuteczności kary nagany wychowawcy,  

d) nagana pisemna Dyrektora Szkoły, kara udzielana jest w przypadku rażącego 

przekroczenia regulaminu uczniowskiego i zasad współżycia społecznego, np.:  

a. nadmiernego i nieuzasadnionego opuszczania zajęć lekcyjnych mimo 

wcześniejszych    ostrzeżeń (powyżej 60 godzin),  

b. fałszerstwa dokumentów,  

c. publicznej obrazy innych osób,  
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d. kradzieży,  

e. używania przemocy w stosunku do innych osób,  

f. ponownego łamania mimo ostrzeżenia pisemnego, zakazu używania tytoniu, 

g. złamania zakazu spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, 

h. dokonania przestępstwa. 

6) Kary: upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły udziela dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy lub pedagoga.  

7) O karze nagany dyrektor szkoły powiadamia Radę Pedagogiczną .  

8) Rodzaj wymierzonej kary zależy od charakteru przewinienia, stopnia szkodliwości 

popełnionego wykroczenia oraz dotychczasowej opinii.  

9) W przypadku, gdy wina słuchacza ma charakter przestępstwa i podlega ściganiu przez 

prawo, można słuchaczowi wymierzyć karę najsurowszą przewidzianą statutem.  

10) Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku), jeśli 

słuchacz uzyska poręczenie wychowawcy albo poręczenie wychowawcy klasy i 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 36 

1. Kara skreślenia z listy słuchaczy udzielona jest w przypadku, gdy słuchacz otrzymał wcześniej 

karę nagany, a następnie naruszył postanowienia statutu szkoły, gdy szkoła wyczerpała inne 

możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Przypadki, w których można wnioskować o skreśleniu słuchacza z listy uczniów szkoły:  

1) niepodjęcie przez słuchacza nauki do 15 września i niepoinformowanie szkoły o 

przyczynach nieobecności,  

2) opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej 90 godzin lekcyjnych  

w semestrze,  

3) naruszenie zasady współżycia społecznego w szkole, jak: spożywanie alkoholu, 

zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły lub podczas 

imprezy (wycieczki) organizowanej przez szkołę,  

4) zostało udowodnione rozprowadzanie narkotyków lub innych środków odurzających ,  
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5) znęcanie się nad innymi słuchaczami, używanie wobec nich siły fizycznej, znęcanie się 

psychicznie, grożenie, zastraszanie, wymuszanie, stosowanie szantażu,  

6) niszczenie w sposób zaplanowany i świadomy mienia społecznego, co zostało 

udowodnione,  

7) dopuszczenie się złamania prawa cywilnego i karnego ( np.: dopuszczenie się 

kradzieży, udział we włamaniach, rozbojach, gwałtach, używanie broni, gazu  

i innych środków groźnych dla otoczenia, fałszywe alarmowanie o podłożeniu 

materiałów wybuchowych lub gazów trujących w szkole).  

3. Wniosek w sprawie skreślenia z listy słuchaczy kierowany jest do dyrektora szkoły przez 

opiekuna semestru. Opiekun semestru przedstawia pisemne uzasadnienie wniosku o skreślenie 

z listy słuchaczy.  

4. Instytucja poręczenia: W przypadku zagrożenia karą skreślenia z listy uczniów może zostać 

zastosowana instytucja poręczenia przez nauczyciela. Poręczenie oznacza, że ukarany słuchacz 

znajduje się pod jego opieką, nauczyciel ręczy za słuchacza, gwarantuje nienaganne 

zachowanie słuchacza w dalszym ciągu nauki. Zgłoszenie poręczenia oznacza wzięcie na siebie 

odpowiedzialności za dalsze czyny ukaranego oraz chęć współpracy z wychowawcą i 

dyrektorem w procesie kształtowania charakteru słuchacza. Poręczający zgłasza chęć 

poręczenia podczas Rady Pedagogicznej, rozpatrującej wniosek o skreślenie z listy uczniów, a 

Rada Pedagogiczna ma obowiązek wysłuchania go.  

5. Do każdej przyznanej nagrody słuchacz może wnieść pisemnie zastrzeżenie  

z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania. Od nagrody 

przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje słuchaczowi prawo wniesienia uzasadnionego 

pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły 

w terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę bez zbędnej zwłoki  jednak nie 

później niż w terminie miesiąca gdy prowadzi postępowanie wyjaśniające i może posiłkować 

się opinią wybranych organów szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZYJMOWANIE SŁUCHACZY DO SZKOŁY 

§ 37 

1. Rekrutację słuchaczy przeprowadza w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Ustala się 

następujące zasady przyjmowania słuchaczy do  Szkoły Policealnej: 
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W postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie wniosku kandydaci  do szkoły przyjmowani są 

absolwenci szkół średnich, to jest osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku szkolnym, w 

którym są przyjmowane do szkoły – wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania 

limitu miejsc. 

1) Kandydat składa do szkoły: 

a) pisemny wniosek o przyjęcie, 

b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie  

d)  2 zdjęcia. 

2) Limit miejsc w oddziale wynosi – 45 

3) Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, wraz z terminami, określone są 

corocznie w zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty. 

4) Rekrutacji dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

5) Do zadań komisji należy: 

a) weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków i kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

b) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach i terminach 

rekrutacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły, 

c) wykonanie czynności rekrutacyjnych, 

d) ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych do poszczególnych klas, 

e) sporządzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

6) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z 

wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni 

godziny posiedzeń komisji. 

7) Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji 

8) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwołać posiedzenia komisji poza 

ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji. 
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9) Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

10) Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawnienia 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

11) Regulamin rekrutacji podany jest do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na 

tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 38 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów  

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również  

 przepisami wykonawczymi do ustawy prawo oświatowe. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 39 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

§ 40 

3. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 

 w statucie. 

 

 

 


