
       Załącznik  nr 3  do  uchwały  Nr  8/2015/16 

       Rady Pedagogicznej ZST-I z dn. 18.03.2016r. 
 

STATUT 
 

 

 SZKOŁY  POLICEALNEJ NR 17 
 

w 
 

 

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO -INFORMATYCZNYCH 

im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 

w   ŁODZI 

ALEJA   POLITECHNIKI 37 

 

( tekst  jednolity ) 



STATUT 

 SZKOŁY POLICEALNEJ  NR  17 

W  ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH 

im. JANA NOWAKA - JEZIORAŃSKIEGO w ŁODZI 

 
(Na podstawie Statutu Szkoły stanowiącego załącznik do uchwały  

Nr LXXIII/1716/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002r. w związku                  

z uchwałą Nr XVII/304/07 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2007r.,  tekstu 

jednolitego Statutu z dnia 20.11.2012r. oraz  aneksu nr 1 z dnia 31.10.2013r., aneksu 

nr 2 z dnia 13.10.2014r., aneksu nr 3 z dnia 31.08.2015r., aneksu nr 4 z dnia 

21.01.2016r.)   

 

(TEKST JEDNOLITY) 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Policealna nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana 

Nowaka - Jeziorańskiego zwana dalej  Szkołą, ma siedzibę w Łodzi przy  al. 

Politechniki   37. 

 
 
2. Szkoła jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży o okresie  nauczania 

od 1 do 2,5 roku  na podbudowie programowej liceom ogólnokształcącego lub 

technikum  i kształci w zawodach: technik informatyk , technik bezpieczeństwa          

i higieny pracy.   

 

§ 2 

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź. 

 



§ 3 

 

Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest roczny plan finansowy. 

 

§ 4 

 

Szkoła  działa  na podstawie ustawy  z  dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty        

(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego 

Statutu. 

 

§ 5  

 
Szkoła korzysta z pracowni szkolnych, pracowni ćwiczeń praktycznych oraz 

warsztatów szkolnych funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Techniczno  -

Informatycznych w Łodzi na zasadach wspólnych dla całego Zespołu. 



ROZDZIAŁ II 

 
CELE I ZADANIA 

 

§ 6 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. Celem działalności 

Szkoły jest w szczególności: 

 

     1)      zapewnienie  zdobycia  rzetelnej   wiedzy   w  zakresie   umożliwiającym 

zdawanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

2)    wprowadzanie ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, 

twierdzeń i metod, właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na 

poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,  

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, 

4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia poprzez zdobywanie 

prawidłowych  doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej, 

     6)       przygotowanie do wykonywania zawodu, 

7) zapewnienie warunków do  realizacji kształcenia praktycznego  zgodnie       

z podstawą programową, 

     8)      zapewnienie     przygotowania     ogólnozawodowego     na     poziomie 

umożliwiającym młodzieży dalsze kształcenie zawodowe – specjalistyczne 

w krótkich formach kształcenia, 

     9)      przygotowanie absolwentów do działania przedsiębiorczego i podejmowania 

własnej działalności gospodarczej oraz pracy w przedsiębiorstwach 

różnego typu, 

   10)  rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości innych kultur. 

 

2.  Szkoła realizuje swoje cele poprzez: 
 
     1)  zajęcia  lekcyjne w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, zgodnie                     

z  odrębnymi przepisami, 

 



     2)  prowadzenie  różnych  form  zajęć  pozalekcyjnych i kół zainteresowań                             

z uwzględnieniem w szczególności potrzeb rozwojowych uczniów, 

 
     3)     udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 
 
     4)   umożliwienie  uczniom  aktywnej  realizacji  swoich  ambicji i zainteresowań 

poprzez uczestnictwo i możliwość wpływania na życie kulturalne, społeczne           

i organizacyjne Szkoły, 

 
     5)     spotkania z uczniami, 
 
     7)   współpracę z innymi instytucjami oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi 

oraz  zakładami pracy, 

     8)    zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy, 

       9)    inne działania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7 

 
Szkoła posiada programy:  wychowawczy i szkolnej profilaktyki  uchwalone przez 

Radę Pedagogiczną  po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 8 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych, zwany dalej 

dyrektorem,  

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

 

2. W  Szkole może działać  rada Szkoły. 

 

§ 9 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi. 

 

2. Dyrektor zarządza Szkołą i reprezentuje je na zewnątrz oraz prowadzi sprawy 

wynikające ze stosunku pracy, w tym: 

 

1) kieruje działalnością Szkoły, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady Szkoły oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących, 



5) dysponuje środkami w planie finansowym, zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,         

a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

Szkoły,  

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli             

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

7) odpowiada za podanie do publicznej wiadomości zestawów programów  

nauczania i podręczników obowiązujących w każdym roku szkolnym, 

8) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń              

i innych organizacji, których statutowym celem jest działalność 

wychowawcza i opiekuńcza. Zasady tworzenia i ich działalność określają 

odrębne przepisy, 

9) wspiera przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej 

uczniów, 

10)  odpowiada za właściwe przygotowanie, organizację i przebieg egzaminów   

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych  w  Szkole,  

11)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

12)  wykonuje zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                

i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

13)  dopuszcza do użytku w Szkole programy nauczania do zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego. Szczegółowe zasady 

opiniowania i dopuszczania przez dyrektora Szkoły programów nauczania 

regulują przepisy § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej         

z dnia   21 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 752) w sprawie 

dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego                   

i programów nauczania… .  

 
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor                         

w szczególności decyduje w sprawach: 

 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 



2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom Szkoły, 

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

Szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników Szkoły. 

 

4. Dla prawidłowej realizacji swoich zadań dyrektor ściśle współpracuje ze 

wszystkimi organami Szkoły, w szczególności przez: 

 

1) zapewnienie każdemu z organów Szkoły możliwości swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych 

ustawą i regulaminami pracy, 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły, 

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami  Szkoły 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

 
 

§ 10 

 

1. W Szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem. Realizuje 

statutowe zadania Szkoły obejmujące kształcenie, wychowanie i opiekę.  

 

2.   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

 

3.   Do kompetencji  rady pedagogicznej należy: 

 

1)  zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez radę Szkoły, 

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

3) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych  w Szkole, po zaopiniowaniu ich przez radę Szkoły, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 



7)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy Szkoły, 

8) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych, oraz organizacji kwalifikacyjnych  kursów zawodowych, 

9) opiniowanie propozycji dyrektora Szkoły w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych  w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych. 

 

4.   Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

 

5.  Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez nią regulamin. Zebrania 

rady pedagogicznej są protokołowane. 

  

§ 11 

 

1. W Szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”, który tworzą 

wszyscy uczniowie Szkoły. 

 

2. Samorząd  może przedstawić radzie Szkoły, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

 

1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

2) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

      4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

      5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem, 



      6) prawo do wnioskowania o nauczyciela, który będzie pełnił rolę opiekuna  

samorządu. 

 

3. Samorząd działa w oparciu o ustalony przez niego  regulamin, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 
4. Najwyższą władzą samorządu jest zarząd samorządu, w skład którego wchodzą 

wyłonieni w wyborach członkowie, spośród których wybierane są osoby funkcyjne 

zgodnie z regulaminem pracy samorządu.  

 

§ 12 

 

1. W Szkole może działać rada Szkoły licząca 6 osób po trzech przedstawicieli, 

nauczycieli  i uczniów. 

 

2. Kandydaci do rady Szkoły zgłaszani są w ramach poszczególnych grup 

wyborców. 

 

3. Głosowanie na kandydatów do rady Szkoły odbywa się w formie tajnej, na listy 

zgłoszonych kandydatów. Za wybrane uznaje się osoby, które uzyskają kolejno 

największą ilość głosów. 

 

5. Dla ważności wyborów do rady Szkoły niezbędny jest udział w nich: 

1) co najmniej  50 % nauczycieli, 

2) co najmniej  50 % uczniów, 

 

6. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązaniu spraw wewnętrznych Szkoły, a także: 

1)   uchwala Statut  Szkoły, 

2)   przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego dochodów 

własnych  i opiniuje projekt planu finansowego Szkoły, 

3)   może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

Szkoły z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jego 

dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole, wnioski te mają 

dla organu charakter wiążący, 



4)   opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz  inne sprawy istotne dla Szkoły, 

5)   z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje                   

z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego 

Szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych             

i przedmiotów nadobowiązkowych. 

 

7.  Rada Szkoły działa w oparciu o uchwalony przez nią regulamin. Zebrania rady 

Szkoły  są protokołowane. 

 

8. Do czasu powołania rady Szkoły jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. 

 

 

§ 13 

 

Wszelkie spory między organami Szkoły rozstrzyga dyrektor Szkoły. O wynikach 

rozstrzygnięcia dyrektor Szkoły informuje zainteresowane strony. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 14 

 

1. 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 oraz formułowaniu oceny. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz                 

o postępach w tym zakresie, 



2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,  

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) analizę jakości pracy  nauczycieli i doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych                    

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące, ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych                 

z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali                        

i w formach przyjętych  w Szkole, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych                        

i sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia, 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana, semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

5. Oceny są jawne dla ucznia. 

 
6.     W Szkole nie ocenia się zachowania ucznia. 

 



7. Na wniosek ucznia  nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie lub pisemnie w oparciu 

o Przedmiotowy System Oceniania (PSO) i wymagania edukacyjne, które są 

niezbędne do uzyskania oceny bieżącej,  lub semestralnej. 

 

8. Na wniosek ucznia   sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniana do wglądu 

uczniowi. Wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych nie obejmuje 

możliwości fotografowania, kserowania lub kopiowania pracy. 

 
9. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

 10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

posiadających: 

 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szkole ogólnodostępnej, 

2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

3) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

4) nie posiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w Szkole, 

5)  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania  przez  

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego.  

 

10. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy są zobowiązani poinformować  uczniów o przewidywanych dla niego 

semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.   

 

 

 



§ 15 

 

Ocenianie zajęć edukacyjnych 

 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się  w stopniach w/g 

następującej skali: 

 

1) celujący   6 

2) bardzo dobry  5 

3) dobry   4 

4) dostateczny  3 

5) dopuszczający  2 

6) niedostateczny  1 

 

przy czym nauczyciele maja możliwość poszerzenia skali ocen cząstkowych       

o „+” lub „-” z wyjątkiem ocen śródrocznych i rocznych.  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności 

znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, 

twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,        

a także osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności w pełnym zakresie określonym programem nauczania z danego 

przedmiotu. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie 

rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania. 

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności przy rozwiązywaniu zadań       

i problemów. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje, rozwiązuje samodzielnie 



typowe zadania teoretyczne i praktyczne o wyższym, niż średni stopień 

trudności. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości                    

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie 

przekraczającym wymagania w podstawie programowej oraz rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne   i praktyczne o średnim, niż średnim stopniu trudności. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu treści 

programowych, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Wykonuje 

typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  

i umiejętności określonych programem nauczania z danego przedmiotu, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze przyswajanie 

wiedzy z danego przedmiotu. 

 

2.   Szczegółowe kryteria ocen są opisane w Przedmiotowym Systemie Oceniania 

(PSO). 

 

3. Pytania i zadania prac pisemnych muszą być opatrzone informacją  

o przyporządkowaniu do określonego poziomu wymagań. Sposób i zakres 

informowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). Pracę bez 

określonych wymagań uważa się za nieważną, a oceny nie bierze się pod 

uwagę. 

 

4. Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być przeprowadzane systematycznie,  

a obciążenie ucznia równomierne. W ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej 

niż  3 sprawdziany (prace klasowe, testowe,...), w ciągu dnia nie więcej niż jeden. 

      W przypadku nie odbycia się sprawdzianu z powodu nieobecności nauczyciela,  

termin ustalany jest ponownie z zachowaniem zapisów §16 ust. 9, jeżeli zaś            

z winy uczniów, termin sprawdzianu ustala nauczyciel w dogodnym dla niego 

terminie, przy zachowaniu jedynie zapisów powyższego ustępu. 

 



5. Każda praca pisemna kończy się wystawieniem oceny zapisanej cyfrą,  

z uzasadnieniem nauczyciela. Formę i zakres komentarza określa PSO. 

Recenzja jest wskaźnikiem do dalszej pracy, umożliwia doskonalenie metod             

i organizacji procesu nauczania i uczenia się. 

 

1. Ocenione prace pisemne oraz praktyczne nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego jako dowód osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne i praktyczne prace kontrolne uczeń otrzymuje na 

zajęciach edukacyjnych w ustalonych terminach. Wgląd do prac pisemnych          

o których mowa nie obejmuje możliwości fotografowania, kserowania lub 

kopiowania pracy. 

 

3. Na trzy dni szkolne przed planowanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego 

rady pedagogicznej każdy nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi 

proponowaną ocenę semestralną. Jeżeli nauczyciel nie dotrzyma tego terminu, 

oceny ustala wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem lub 

wicedyrektorem Szkoły. 

 

4. Ocenie w danym roku szkolnym podlegają umiejętności i wiadomości ucznia 

zaprezentowane w poniższej tabeli: 

 

 
 
 
 
 
 



 

Formy sprawdzania 

wiedzy 
Zakres materiału 

Informacje 

o terminie 
Termin oceniania 

wypowiedź ustna do 3 tematów niekonieczna na bieżąco 

Prace pisemne 

kartkówka 3 lekcje niekonieczna najbliższe zajęcia 

sprawdzian blok 
tygodniowe 

wyprzedzenie 
do 2 tygodni 

Prace domowe 

praca pisemna do 3 lekcji  w ciągu tygodnia 

referat blok  2 tygodnie 

praca wykonana  

w czasie zajęć 

lekcyjnych np. 

projekty, ćwiczenia 

  podczas zajęć 

 

10. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie nauczania, 

rozkładzie zajęć nauczyciela zatwierdzonym przez dyrektora wynikającym           

z realizowanego programu nauczania. 

 

11. Uczniowie mają prawo przedstawiać zespołom przedmiotowym, o których mowa  

w § 28 Statutu Szkoły, swoje uwagi na temat poziomu wymagań programowych. 

 

12. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

powinno być dokonywane są na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych: 

 

1) dla przedmiotów o wymiarze godzin więcej niż jedna w ciągu tygodnia 

winny się odbyć co najmniej dwie prace klasowe ( sprawdziany ) w ciągu 

semestru, 

2) dla przedmiotów o wymiarze jednej godziny tygodniowo winna się odbyć 

co najmniej jedna praca klasowa i jedna kartkówka w ciągu semestru, 

3) każdy dział programowy (jednostka modułowa) powinny kończyć się 

pomiarem sumatywnym. 

 

13. Ustala się ogólne kryteria wystawiania ocen:  



 

 

Ocena 

Kryterium 

Samodzielność Poziom wymagań 

Rozwiązywanie 

nietypowych 

problemów  

i zadań 

Aktywne 

zainteresowanie 

przedmiotem 

Twórcze 

podejście do 

problemów, 

wiedza  

i umiejętność 

ponad program 

  K P R D    

1 nie nie nie nie nie nie nie nie 

2 nie tak nie nie nie nie nie nie 

3 tak tak tak nie nie nie nie nie 

4 tak tak tak tak nie nie tak nie 

5 tak tak tak tak tak tak tak nie 

6 tak tak tak tak tak tak tak tak 

 

Poziomy wymagań:  

K - konieczny,  P - podstawowy,  R - rozszerzający,  D - dopełniający 

 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć praktycznych należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie 

się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

 

15. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w całym semestrze  i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych   z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

 

16. Oceny klasyfikacyjne ustala się poprzez: 

 

1)   klasyfikację semestralną  –  w okresie 10 ostatnich dni semestru I, 
 
2) klasyfikację końcową w terminie o którym mowa w pkt 1 w semestrze 

programowo najwyższej. 

16a.  Na klasyfikację końcową składają się: 

          



         1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio                

w semestrze  programowo najwyższym, 

         2)  semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w semestrach programowo niższych, 

 

17. W oddziałach w których realizuje się kształcenia zawodowe na podstawie 

modułowego programu nauczania dla zawodu, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danego modułu ustala się według skali obowiązującej  

w Szkole. Semestralna ocena klasyfikacyjna z danego modułu musi 

uwzględniać oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni 

zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do 

tego modułu. 

 

18. Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy lub kończy Szkołę, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych               

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej.   

 

19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, kończy Szkołę  z wyróżnieniem.  

 
 

20. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego dokonuje się podsumowania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania  oraz ustala oceny klasyfikacyjne. 

 

24. Szczegółowe terminy posiedzeń klasyfikacyjnych określa w każdym roku 

szkolnym dyrektor  w terminarzu roku szkolnego. 

 
§ 16 

 
 
1.    Zasady poprawiania ocen, w tym niedostatecznych: 
 
         1)  ustalona  przez  nauczyciela  roczna ocena niedostateczna może być  

zmieniona w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  lub  sprawdzianu  

wiadomości  i umiejętności ucznia, 



         2)   uczeń  ma prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły  w przypadku 

uznania, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych (także 

niedostateczna) została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone   

w terminie do 7 dni po zakończeniu semestralnych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Zastrzeżenie wnosi się na piśmie, że szczegółowym 

wskazaniem przypadków naruszenia prawa przez nauczyciela, 

 
          3) poprawa oceny niedostatecznej z pracy pisemnej powinna być 

przeprowadzona formie pisemnej w  terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

 2.  Egzamin   klasyfikacyjny   przeprowadza   się,   jeżeli  uczeń jest 

nieklasyfikowany z  powodu  nieobecności   na zajęciach edukacyjnych 

(lekcjach) i brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej: 

 1) uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku albo 

wszystkich zajęć edukacyjnych  na warunkach określonych w § 17 

rozporządzenia MEN  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów       

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)                  

w nawiązaniu  do art. 44k  i art. 44l ustawy, 

 2) egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  komisja  w  której  skład   

wchodzą, nauczyciel prowadzący  dane  zajęcia edukacyjne – jako 

przewodniczący komisji i wskazany  przez dyrektora, nauczyciel 

prowadzący  takie same  lub pokrewne zajęcia  edukacyjne,  

3) pytania egzaminacyjne opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w porozumieniu z drugim wskazanym nauczycielem, 

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,                 

z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informatycznej, zajęć 

komputerowych, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Termin 

egzaminu klasyfikacyjnego w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) wyznacza dyrektor Szkoły  nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, 



5) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                         

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzony był 

egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania  

egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się 

odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia, 

6) uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego pozytywna semestralna 

ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, 

7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu 

klasyfikacyjnego w   wyznaczonym   terminie,   może   przystąpić   do  

niego     w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, 

8) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” i „nieklasyfikowana”, 

  9)  uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ustalono ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

 

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku semestralnej 

klasyfikacji uzyskał  ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

1) tryb  przeprowadzania  egzaminu  poprawkowego  określa  § 18  

rozporządzenia  MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów             

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843) w nawiązaniu 

do art. 44m ustawy, 

2) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w której skład wchodzą: 

a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły 

     – jako przewodniczący komisji, 



b) nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  –  jako 

egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –    

jako członek komisji, 

3) pytania egzaminacyjne opracowuje egzaminujący w porozumieniu  

z drugim wskazanym nauczycielem, 

4) egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, technologii informatycznej, zajęć komputerowych, 

wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. Termin egzaminu wyznacza 

dyrektor Szkoły do dnia zakończenia   semestralnych   zajęć   dydaktyczno  

-  wychowawczych, a  przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, 

5) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 

Zawiera on w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych z których 

przeprowadzony był egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących                

w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, 

zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę egzaminu. Do protokołu dołącza 

się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego.  Protokół egzaminu załącza się do arkusza ocen 

ucznia, 

6) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na 

semestr  programowo wyższy  lub nie kończy Szkoły  i powtarza semestr, 

7) uczeń   ma  prawo  złożyć  w  terminie 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, uzasadnione odwołanie od 

oceny egzaminacyjnej. Odwołanie składa się do dyrektora Szkoły na 

piśmie, ze szczegółowym wskazaniem przypadków naruszenia prawa przy 

ustalaniu oceny egzaminu poprawkowego, 

8) biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne uczniów Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować na 

semestr programowo wyższy ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 



warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w semestrze programowo 

wyższym. 

 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzany jest na 

prośbę ucznia, jeżeli jego zdaniem ocena semestralna została wystawiona 

przez nauczyciela niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

1) tryb przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności określa                 

§ 19 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                     

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. 

poz. 843) w nawiązaniu do art. 44n ustawy, 

2) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej komisja powołana przez dyrektora Szkoły w terminie 

ustalonym  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później 

niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń,  w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły -  

jako  przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczycieli  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

– jako członek komisji, 

3) ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny,  

         4) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, 

         5)  z przeprowadzonego sprawdzianu  sporządza się protokół. Zawiera on                         

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzony był 

sprawdzian, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin 

sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną 

ocenę sprawdzianu. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace 

ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia  i zwięzłą 



informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

egzaminu   załącza się do arkusza ocen ucznia,  

         6)    zastrzeżenia ucznia dotyczące ustalenia: 

                a)  semestralnej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgłasza się do 

dyrektora Szkoły  od  dnia  ustalenia  tej  oceny,  nie  później  niż 2 dni 

robocze od dnia  zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, 

            b)  oceny     klasyfikacyjnej    z    zajęć    edukacyjnych w wyniku  egzaminu 

poprawkowego   zgłasza   się   w   terminie   5 dni   roboczych  od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

 

Wewnątrzszkolny system oceniania zgodnie z przyjętymi zasadami metodyki podlega 

ewaluacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ORGANIZACJA PRACY 

 

§ 17 

 

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

szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół Techniczno - 

Informatycznych opracowywany przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

Zespołu zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, dyrektor  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w semestralnym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania. 

 



4. Liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane zajęcia w oddziale 

złożonym z uczniów różnych oddziałów Szkoły. Tak utworzony oddział jest  

zespołem  międzyoddziałowym.  Dotyczyć to może w szczególności: 

 

1) zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego, 

2) nauczania języków obcych uwzględniającego poziom umiejętności 

językowych uczniów, 

3) zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego w klasach wielozawodowych. 
 

6. Liczba uczniów w zespole międzyoddziałowym, nie może naruszać norm 

określonych dla danego typu szkoły w szczegółowych przepisach. 

 
7. W  Szkole prowadzony jest dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w którym 

dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 

 

8. Dzienniki lekcyjne o którym mowa w ust. 7 za zgodą organu prowadzącego 

Szkołę są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej i zwane są 

„dziennikami elektronicznymi”. 

Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego określa § 22 

rozporządzenia  MEN z dnia 29.08.2014r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U.  z 2014r., poz. 1170 z późn. zm.). 

 

§ 18 

 

Zasady podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki lub bezpieczeństwa, ustala dyrektor z uwzględnieniem zasad 

określonych w ramowym planie nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 



§ 19 

 

1. Podstawową formą pracy w zespole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

 

2. W warsztatach szkolnych zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 

warsztatowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

 

4. Szczegółową organizację, czas i przebieg zajęć w warsztatach szkolnych ustala 

regulamin ogólny warsztatów i regulamin uczniowski. 

 
5. Dla pełnej realizacji programów nauczania zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych takich jak: Politechnika Łódzka, Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, czy zakładach pracy przy 

realizacji praktyk zawodowych. Współpraca odbywa się na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Szkołą , a daną jednostką. 

 

6. W ramach kształcenia ogólnego oraz  zawodowego dla pełnej  realizacji 

podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów i  zawodów można 

realizować przedmiotowe lub modułowe programy nauczania z listy programów 

dopuszczonych do użytku w Szkole przez dyrektora. 

 

7.   Szkoła organizuje w ramach posiadanych możliwości organizacyjnych dodatkowe 

zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, które pozwolą  zwiększyć 

szanse ich zatrudnienia. Wymienione zajęcia będą organizowane                       

w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę oraz we współpracy                

z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, 

placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania                   

i doskonalenia zawodowego. 

 

 

 



§ 20 

 

1. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu  

z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi  ustala zasady prowadzenia zajęć,  

w szczególności zajęć specjalistycznych.  

2. Podział na grupy w określonych przedmiotach odbywa się zgodnie 

z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania i dotyczy języków obcych, 

przedmiotów informatycznych, fizyki, chemii, wychowania fizycznego oraz 

przedmiotów zawodowych w kształceniu modułowym, zgodnie z warunkami 

realizacji kształcenia w zawodach zawartymi w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. 

3.  Podział na grupy szkoleniowe praktycznej nauki zawodu w warsztatach   

szkolnych  musi także uwzględniać wymogi zapewniające bezpieczeństwo           

i higienę pracy. 

4.    Kształcenie  zawodowe  może  także  być  realizowane w formie kwalifikacyjnych  

kursów zawodowych w zakresie zawodów w których kształci Szkoła. 

 

§ 21 

 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno - wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz         

w miarę potrzeb wiedzy o regionie, 

2.  Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły. 

 

3.  Godziny pracy biblioteki muszą umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

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



1) prowadzenie i organizowanie działań rozbudzających i rozwijających 

zainteresowania uczniów oraz wyrabianie i pogłębiania nawyków czytania  

a także uczenia się, 

2) korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł informacji poza 

księgozbiorem –filmoteki, taśmoteki, Internetu, opracowań własnych 

nauczycieli gromadzonych w bibliotece itp. 

 

5. W celu realizacji statutowych zadań biblioteka może współpracować z innymi 

bibliotekami specjalistycznymi lub ośrodkami informacji. 

 

6.  Zadania nauczyciela bibliotekarza i organizację biblioteki określają odrębne 

przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 
PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 22 

 

Pracownikami Szkoły są: 
 

1) nauczyciele, 

2) pracownicy administracyjni, 

3) pracownicy obsługi. 

 

 § 23 

 

1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, który podlegają bezpośrednio 

dyrektorowi. 

 

2. Wicedyrektor wykonuje wyznaczone mu przez dyrektora zadania, zapewnia 

w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów z nich 

wynikających i kontroluje prace wszystkich osób realizujących te zadania. 

 



3. W czasie, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

§ 24 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów (wychowanków ). 

 

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

 

1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, 

2) zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, 

3) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych  

w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb, 

4) stosowanie indywidualizacji w ocenianiu postępów ucznia w nauce,            

w sposób bezstronny, obiektywny i sprawiedliwy, 

5) jednakowe traktowanie wszystkich uczniów, 

6)    doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy, 

7) dbanie o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, opieka nad powierzoną 

pracownią, staranie się o jak najlepsze jej wyposażenie i odpowiedni 

wystrój, 

8) współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem ucznia oraz instytucjami 

wspomagającymi jego rozwój, 

9) wybranie programu nauczania i podręcznika spośród programów  

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, z uwzględnieniem 

możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również przystosowanie 

dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, 

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła 

zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) decydowanie o cenie bieżącej i semestralnej  postępów swoich uczniów, 



12) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

swoich uczniów. 

 

3. Czas pracy nauczycieli: 

 

1) czas pracy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć nie może 

przekraczać 40 godzin na tydzień. 

2) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 

obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze                   

i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami oraz inne czynności, i zajęcia 

wynikające z zadań statutowych Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 

zajęć opiekuńczych i wychowawczych z potrzeb, i zainteresowań uczniów, 

w tym także zajęcia związane z doskonaleniem zawodowym, 

samokształceniem i przygotowaniem się do zajęć. 

 

3) tygodniowo obowiązujący wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

określają szczegółowo przepisy art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. 

4) nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia poza przydzielonymi  

w organizacji roku szkolnego dodatkowo w wymiarze 1 godziny w tygodniu, 

głównie ukierunkowane na zajęcia pozalekcyjne uwzględniające 

zainteresowania uczniów oraz ich właściwe przygotowanie do egzaminów 

maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

5) W ramach realizacji zadań statutowych Szkoły nauczyciel obowiązany jest 

uczestniczyć w  organizacji i przeprowadzaniu egzaminów organizowanych                    

w Szkole. 

 

§ 25 

 

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 

 

2. Zadaniem wychowawcy klas jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności: 

1) poznanie warunków życia ucznia, 



2) systematyczna konsultacja z nauczycielami, lekarzem, psychologiem                

i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów              

w zespole uczniów oraz z innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 

 

1) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uwzględniając  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

2) w miarę możliwości planuje i organizuje z uczniami  różne formy życia 

zespołowego integrującego środowisko, 

3) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia. 

 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy: 

 

1) merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji 

oświatowych i naukowych, 

2) jeżeli jest nauczycielem rozpoczynającym pracę z pomocy opiekuna 

(doświadczonego nauczyciela ) - przydzielonego mu przez dyrektora. 

 
5. Wychowawca ma prawo zwrócić się do dyrektora Szkoły w każdej sprawie 

dotyczącej wychowanków w celu uzyskania porady, pomocy, zgody lub 

interwencji. 

 
6. Przy powierzaniu nauczycielom zadań nauczyciela lub wychowawcy klasy 

dyrektor Szkoły może uwzględnić: 

 

1)     prośbę uczniów klasy o powierzenie ich, opiece wychowawczej 

wskazanemu przez nich nauczycielowi, 

 
2) wniosek  uczniów o dokonanie zmiany nauczyciela, któremu powierzył 

zadania nauczyciela lub wychowawcy klasy, 

 



3) wniosek, o którym mowa w pkt 2 powinien być podjęty przez minimum 2/3 

stanu osobowego  uczniów, złożony na piśmie z pełnym uzasadnieniem 

oraz podpisami wnioskodawców. 

 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 dyrektor przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. O wynikach postępowania  

i podjętej decyzji informuje uczniów.  

 

§ 26 

 

Zadania psychologa i pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne mogą tworzyć zespoły 

przedmiotowe lub problemowo - zadaniowe. 

 

2. Pracą  zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący . 

 

3. Cele i zadania zespołów  nauczycielskich obejmują: 

 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania metod i sposobów 

prowadzenia pracy wychowawczej         i opiekuńczej z uczniami, 

2) organizowania wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia 

zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących 

nauczycieli. 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także  

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania, 



6) ustalenie dla poszczególnych klas zestawów programów nauczania           

z zakresu kształcenia ogólnego i programów nauczania dla kształcenia 

zawodowego, 

7) prezentowanie dorobku nauczycieli nowatorów. 

8) tworzenie strategii promocji Szkoły i jej wdrażanie w środowisku lokalnym, 

dbałość o wizerunek Szkoły, 

9) promowanie zdrowego stylu życia  i przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, 

10)     badanie jakości pracy Szkoły. 

 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale  tworzą zespół, którego  

zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu 

programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania           

w danym zawodzie z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego                   

i zawodowego. 

 
5. Zespoły nauczycielskie opracowują na bazie obowiązujących w Szkole 

dokumentów własne plany pracy, których realizację koordynują 

przewodniczący. 

 

§ 28 

 

W Szkole istnieje system doradztwa oraz zajęć dla uczniów związany  

z wyborem dalszego kierunku kształcenia oraz udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Opiera się on o współdziałanie Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

nauczycielom, uczniom i rodzicom. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole polega na rozpoznaniu  

i zaspokojeniu możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających w szczególności ze: 

 

1) szczególnych uzdolnień, 

2) niepełnosprawności, 



3) choroby przewlekłej, 

4) niedostosowania społecznego, 

5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

6) specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) zaburzeń komunikacji językowej, 

8) sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

9) niepowodzeń edukacyjnych, 

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, 

11) trudności adaptacyjnych w środowisku szkolnym, 

12) innych potrzeb ucznia. 

 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi prowadzący zajęcia 

z uczniem nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, doradca 

zawodowy oraz specjaliści  do których może być skierowany uczeń. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest wdrażana z inicjatywy: 

 

1) ucznia, 

2) dyrektora Szkoły,  

3)     nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, 

5)     pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

6)     asystenta rodziny, 

7)     pracownika socjalnego, 

8)     kuratora sądowego. 

 

3a.  Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni  specjalistycznej,       

o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  może  być wydana uczniowi nie 

później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

 

         1)   na   wniosek   nauczyciela   lub  pedagoga  szkolnego  i  po  uzyskaniu  

zgody ucznia opinia może być także wydana uczniowi szkoły  

ponadgimnazjalnej, 

 



         2)    wniosek   o  którym  mowa  w  pkt  1  wraz  z  uzasadnieniem  składa   się  

do dyrektora  Szkoły.   Dyrektor   po   zasięgnięciu  opinii   Rady   

Pedagogicznej przekazuje  wniosek wraz z uzasadnieniem oraz  opinią 

Rady  Pedagogicznej do  poradni  psychologiczno - pedagogicznej  w  tym  

poradni specjalistycznej  o czym informuje na piśmie ucznia. 

 

4.  W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana  

         i organizowana w formie: 

 

1) uczniom: 

 

 zajęć rozwijających uzdolnienia, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania 

kształcenia i kariery zawodowej, 

 porad i konsultacji, 

 

         2)    nauczycielom: 

 

 porad i konsultacji, 

 warsztatów i szkoleń. 

 

5. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub po uzyskaniu informacji od nauczycieli, 

wychowawców klas prowadzących zajęcia z uczniem oraz instytucji 

wskazanych w ust. 3 organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla tego 

ucznia. 

 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy         

z uczniem oraz w formach wskazanych w ust. 4.            

 
7. Planowaniem, wspieraniem nauczycieli i wychowawców klas oraz 

koordynowaniem pomocą psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów                

i rodziców  z ramienia dyrekcji Szkoły  zajmuje się pedagog szkolny. 

 



8. O  potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje 

się  ucznia.         

 

9. W planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mogą 

uczestniczyć : 

   1)  przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej,    

2) inne osoby na wniosek dyrektora Szkoły np. lekarze, psycholodzy, 

logopedzi lub inni specjaliści, 

3) przedstawiciele instytucji z inicjatywy których pomoc jest udzielana (na 

wniosek dyrektora Szkoły). 

 

10. Osoby biorące udział w spotkaniach zobowiązane są do nie ujawnienia spraw 

poruszanych podczas spotkania. 

 

11. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor Szkoły niezwłocznie 

informuje na piśmie ucznia. 

 

12. W Szkole dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, 

wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do specyficznych 

potrzeb edukacyjnych, a także długotrwałej pomocy specjalistycznej może 

zostać zorganizowana w porozumieniu z organem prowadzącym  klasa 

terapeutyczna. Zasady organizacji takich klas określają w/w rozporządzenie        

i odrębne przepisy. 

 

13. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

 

 14. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 

będzie pomoc i wsparcie będą mogli otrzymać: 

 

a. zasiłek losowy, 

b. stypendium szkolne, 

 

 



Zasady przyznania w/w pomocy materialnej i finansowej uczniom określają 

odrębne przepisy. 

 
15. Z inicjatywy Szkoły dla uczniów i ich rodzin mogą być  podejmowane działania  

w instytucjach działających na rzecz  wspierania rodzin i dzieci znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej o uzyskanie pomocy systemowej lub 

doraźnej . 

 



ROZDZIAŁ VII 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 29 

 

1.  Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy. 

 

1. Kandydaci do Szkoły składają dokumenty w sekretariacie Szkoły                            

w terminach ustalonych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w formie zarządzenia. 

Szczegółowe terminy składania dokumentów do poszczególnych typów szkół oraz 

ogłoszenia list przyjętych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty, 

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Szkoły. 

 
2. Całością spraw związanych z naborem uczniów kieruje szkolna komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. 

 
3.  Na semestr pierwszy  przyjmuje się  kandydatów, który: 
 

      1)  posiadają świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum, 
 

     2)  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa 

w ust. 3, niż liczba wolnych miejsc w Szkole w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego stosuje się kryteria wymienione w art. 20g ust. 2 – 4 ustawy. 

 
  5.  Na kwalifikacyjne Kursy zawodowe  w zawodach prowadzonych  w  Szkole 

przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2. 

 

  6.   W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym 

mowa    w ust. 5 na dany kwalifikacyjny Kurs zawodowy, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają 

żadnych kwalifikacji zawodowych. 

 



15.  Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjny Kurs 

zawodowy reguluje art. 20r  ustawy. 

 

§ 30 
 

1. Dzieci i młodzież niepełnosprawną obejmuje się opieką, wychowaniem 

i kształceniem na podstawie orzeczenia kwalifikującego publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. 

 

1a.     Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia  z: 
 
          1) wykonywania  określonych   ćwiczeń   fizycznych   na zajęciach   

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania  przez  ucznia  tych  ćwiczeń  wydanej  przez  lekarza na czas 

określony w tej  opinii, 

 

           2) realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki na   podstawie   opinii   o  braku   możliwości   uczestniczenia  

ucznia  w  tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii, 

 
            3) nauki drugiego języka obcego obowiązującego w szkolnym planie 

nauczania  w    przypadku    wady    słuchu,    głębokiej    dysleksji    

rozwojowej, afazji, niepełnosprawności  sprzężonych  lub autyzmu w tym 

zespołu Aspargera  na wniosek  rodziców  (prawnych opiekunów),  

pełnoletniego  ucznia  oraz  opinii  poradni   psychologiczno  –  

pedagogicznej  w  tym  poradni  specjalistycznej, 

 
             4) w przypadku  uczniów  o  których  mowa  w  pkt 3  posiadającego 

orzeczenie o potrzebie     kształcenia    specjalnego    lub  orzeczenia        

o    potrzebie  indywidualnego   nauczania,   zwolnienie   z  nauki   

drugiego  języka  obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

 

1b.   Dyrektor Szkoły na wniosek  ucznia może zezwolić w drodze decyzji na 

spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza Szkołą.  



         Szczegółowe zasady organizacji nauki poza Szkołą reguluje art. 16 ustawy. 

  
2. Uczeń ma prawo do: 

 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

pedagogiki oraz higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, 

3) korzystania z doraźnej pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

4) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym 

dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole. 

 

3. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego  uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,                 

i w życiu Szkoły,     

2) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

3) przestrzegania zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

4) dbania o własne życie, zdrowie i higienę, 

5) punktualnego stawiania się na zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne, 

6) przedkładania zwolnień lekarskich całorocznych, semestralnych lub krótko 

terminowych z wychowania fizycznego wystawianych tylko przez lekarzy 

poradni specjalistycznych na druku obowiązującym w Szkole, 



7) przedstawiać w określonym terminie, pisemne usprawiedliwienie 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: 

 

a) zaświadczenia lekarskiego, 

b) oświadczenia ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności.         

W przypadku choroby trwającej dłużej niż 3 dni uczeń jest  

zobowiązany zawiadomić wychowawcę klasy  o nieobecności i 

przewidywanym terminie powrotu do Szkoły. Zaświadczenie 

lekarskie lub oświadczenie należy najpóźniej dostarczyć 

wychowawcy w dniu powrotu do Szkoły. 

 

8) Dbania o schludny i estetyczny wygląd. 

 

Codzienny strój uczennicy i ucznia: 

 

 musi zakrywać ramiona i brzuch, 

 spódnica nie może być zbyt krótka (co najmniej do połowy uda),                       

a w przypadku uczniów spodnie sięgać kolan. 

 

Zabrania się: 

 

 noszenia długich kolczyków, 

 noszenia butów na wysokim obcasie, 

 eksponowania elementów bielizny, 

 jaskrawego makijażu i takiego malowania paznokci. 

 

Strój ucznia musi zapewniać możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

organizowanych w Szkole. 

 

9) Przestrzegania następujących warunków korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły: 

 

  zabrania się używania ich podczas lekcji, 

  w czasie zajęć lekcyjnych telefony muszą być bezwzględnie wyłączone  

i schowane, 

 zabrania się filmowania w pomieszczeniach Szkoły. 

 



4. W przypadku świadomego spowodowania trwałego uszkodzenia sprzętu 

szkolnego, uczeń lub  jego rodzice  zobowiązani są do naprawienia szkody lub 

pokrycia kosztów naprawy. 

 

5. Uczeń po otrzymaniu świadectwa ukończenia Szkoły, względnie przed 

wcześniejszym przerwaniem nauki powinien uregulować wszystkie 

zobowiązania wobec Szkoły w zakresie określonym w karcie obiegowej. 

 

§ 31 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania, 

2) osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych, 

3) nienaganną frekwencję, 

4) działalność na rzecz Szkoły, 

5) dzielność i odwagę. 

 
2. Rodzaje nagród: 

 

1) pochwała wychowawcy klasy wobec uczniów klasy, 

2) pochwała dyrektora wobec uczniów klasy, 

3) pochwała dyrektora klasy wobec całej Szkoły, 

4) dyplom uznania, 

5) nagroda rzeczowa lub finansowa, 

6) wręczenie ”Srebrnej tarczy” – najwyższego odznaczenia w Szkole. 

 
3. Nagrody określone w ust. 2 pkt  2 - 7 przyznaje dyrektor na wniosek 

wychowawcy, samorządu uczniowskiego lub instytucji z którymi współpracuje 

Szkoła. 

 

§ 32 

 

1. Uczeń może utrzymać karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły . 

 



2. Rodzaje kar: 

 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy, 

2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy, 

3) nagana wychowawcy klasy, 

4) upomnienie pisemne dyrektora Szkoły, 

5) nagana dyrektora Szkoły, 

6) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania Szkoły na zewnątrz (udział  

w konkursach, rozgrywkach sportowych, pełnienie funkcji we władzach 

samorządu uczniowskiego i organizacji działających w Szkole), 

7) przeniesienie do równoległej klasy  w Szkole, 

8) skreślenie z listy uczniów. 

 

3. Kary określone w ust. 2 pkt  4 – 7 są udzielane przez dyrektora na wniosek 

wychowawcy. 

 

4. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie krótszy niż ½ 

roku, na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego. 

 

6. Uczeń ma prawo odwołać się od kar  odpowiednio do dyrektora Szkoły. 

 

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Szkoły do 

skreślenia ucznia z listy w następujących przypadkach: 

 

1) w formie decyzji administracyjnej, gdy uczeń: 

a) notorycznie uchyla się od wypełniania obowiązków szkolnych 

(opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego 

na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych), 

 
b) szczególnie rażąco narusza zasady współżycia  społecznego 

(narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób 

poprzez zniesławianie, agresję lub prowokację), 

 

2) w formie rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy uczeń: 



a) dokonuje czynów chuligańskich (stosuje w Szkole przemoc fizyczną 

wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu 

lub zdrowiu, bądź naruszającą ich bezpieczeństwo), 

b) na terenie Szkoły:  posiada, używa, rozprowadza środki odurzające 

lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali 

wyroby tytoniowe - dotyczy  również  e-papierosów, 

c)   rozpowszechnia   wśród   uczniów   materiały   przedstawiające 

zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, 

treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne, 

d) świadomie niszczy dobro materialne należące do Szkoły, uczniów, 

nauczycieli lub innych osób. 

 

8. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów otrzymuje uczeń w formie pisemnej 

z informacją o możliwości odwołania się do Łódzkiego Kuratora Oświaty za 

pośrednictwem dyrektora Szkoły. W odwołaniu pisemnym   musi szczegółowo 

uzasadnić przyczyny odwołania się od decyzji dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

 

§ 33 

 

1. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada Szkoła od momentu jego przyjścia do 

momentu jego wyjścia ze Szkoły. 

 

2.  Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze Szkoły. 

 

3. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły. 

 

 1)     w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję, 

 2)     w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący, 

 3)  w czasie zajęć zorganizowanych poza Szkołą – nauczyciel i ustalony  

opiekun. 

 

4. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla 

grupy uczniów ujętej w planie organizacji Szkoły. 

 

5. W uzasadnionych wypadkach nieobecności nauczyciela (np. choroba) 

dopuszcza się łączenie grup (klas) uczniów i przekazanie jednemu 

nauczycielowi opieki nad nimi. 

 

6. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest 

możliwe pod warunkiem przejęcia opieki nad klasą przez innego nauczyciela za 

zgodą dyrektora lub wicedyrektora. 

 

7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić 

mu odpowiedniej opieki. 

 

8. Zwolnienie ucznia z zajęć w celu odbycia przez niego innych obowiązków 

(zajęć) w Szkole jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem 

przejmującym opiekę nad uczniem. 

 



9. Ucznia może zwolnić z pierwszych lub ostatnich lekcji dyrektor, wicedyrektor 

Szkoły lub wychowawca klasy na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły. 

 
10. W czasie pobytu ucznia w Szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas 

przerw oraz po zajęciach edukacyjnych – zapewnia się dyżury pracowników 

Szkoły. 

 

11. Zasady organizowania i harmonogram dyżurów w czasie przerw między 

lekcjami określa dyrektor. 

 

12. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

 

13. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania 

opieki nad uczniami określają procedury szkolne i odrębne przepisy. 

 

14. Nauczyciele zapewniają opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez 

organizowanych na terenie Szkoły a także podczas zajęć poza jej terenem. 

 

15. Obiekt Szkoły i jego otoczenie objęte są nadzorem kamer CCTV w celu 

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki: 

 

1) wszystkie zapisy z kamer przechowywane są w archiwum Szkoły przez 

okres nie krótszy niż 14 dni. 

 

2) informacje uzyskane z analizy zapisów mogą posłużyć do wyciągnięcia 

konsekwencji wobec uczniów nie przestrzegających regulaminu szkolnego 

lub innych zapisów obowiązujących w Szkole dokumentów.  

 

            

 

 

 

 

 



 ROZDZIAŁ IX 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Szkoła posiada odrębną pieczęć urzędową bez nazwy Zespołu w skład, którego 

wchodzi. 

 

3. Tablica z nazwą Szkoły  i stemple Szkoły mają u góry nazwę Zespołu Szkół 

Techniczno – Informatycznych im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, a u dołu 

nazwę Szkoła Policealna  nr 17. 

 
4.  W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę 

wchodzącą w skład Zespołu  podaje się nazwę Szkoły oraz nazwę Zespołu 

wraz  z jego imieniem. Świadectwo należy opatrzyć pieczęcią urzędową Szkoły. 

 

§ 35 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 36 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 37 

 

Zmian w Statucie Szkoły dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 

 

 

 



§ 38 

 

Tekst jednolity Statutu przyjęła Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 

18.03.2016r. 

 

  

  

 

 


