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Podstawy prawne: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 

949); 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1189); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

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

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 

1534); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2017  poz. 1591); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017  poz. 

1578). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017  poz. 649); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624). 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział 1  

Informacje ogólne 

 

§ 1. 

Szkoła Policealna wchodzi w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego 

Witosa w Różańcu, zwanego dalej ZSCKR. 

 

§ 2. 

Siedzibą Szkoły Policealnej jest: Różaniec Pierwszy 94, gmina Tarnogród, powiat biłgorajski, 

województwo lubelskie. 

§ 3. 

Szkoła Policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe 

o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku kształci w zawodzie:   

 technik turystyki wiejskiej. 

 

 

Rozdział 2  

Informacje szczegółowe o Szkole Policealnej 

 

§ 4. 

1. Szkoła Policealna prowadzi kształcenie w formie zaocznej, odbywające się co dwa tygodnie przez 

     dwa dni, a w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni.  

2. Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość uzyskania tytułu zawodowego „technik” po 

     złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

3. Absolwenci Szkoły Policealnej po jej ukończeniu otrzymują  świadectwo ukończenia, a także 

     dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

     kwalifikacje w zawodzie.  

4. W Szkole Policealnej zajęcia w ramach kształcenia zawodowego realizowane są zgodnie 

     z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych 

     przepisach. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych 

     ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 

     w pracowniach szkolnych.  

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności  praktyka zawodowa 

    mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych 
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    jednostek, na podstawie umowy  zawartej pomiędzy szkołą, a daną jednostką.  

7. Szkoła Policealna prowadzi nauczanie w systemie semestralnym.  

8. O terminie i początku drugiego semestru decyduje dyrektor ZSCKR  w oparciu o odrębne przepisy.  

9. W Szkole Policealnej wyboru przedmiotów zawodowych, z których słuchacz zdaje egzamin 

     w formie pisemnej dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości 

     słuchaczy na pierwszych konsultacjach w każdym semestrze.  

10. W Szkole Policealnej dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych 

      w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze. 

 

§ 5. 

1. Organem prowadzącym Szkołę Policealną w ZSCKR jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkoła Policealną sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Lubelski Kurator Oświaty. 
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II. CELE I ZADANIA SZKOŁY POLICEALNEJ  

 

Rozdział 1 

Cele i zadania Szkoły Policealnej 

 

§ 6. 

1. Szkoła Policealna realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych 

na jej podstawie oraz w ustawie Prawo Oświatowe. 

2. Głównymi celami szkoły policealnej są:   

1) prowadzenie kształcenia  służącego rozwijaniu w słuchaczach poczucia odpowiedzialności, miłości 

      ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na 

      wartości kultur Europy i świata;   

2) zapewnienie każdemu słuchaczowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;  

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego słuchacza;  

4) przygotowanie słuchaczy do wypełniania obowiązków rodzinnych  i obywatelskich, w oparciu 

     o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach 

    określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły policealnej.  

3. Celem kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej jest:    

1) przygotowanie słuchaczy do życia w warunkach współczesnego świata;  

2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;  

3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych;  

4) doskonalenie umiejętności samokształcenia;  

5) dążenie do kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie. 

 

§ 7. 

Do zadań Szkoły Policealnej należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu słuchaczy w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) kształtowanie środowiska umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny 

słuchaczy w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej; 

3) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia w  zawodach 

dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

4) organizowanie obowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

5) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

słuchaczy lub poszczególnego słuchacza; 
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6) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych oraz zadań statutowych szkoły; 

7) umożliwianie słuchaczom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

8) skuteczne nauczanie języków obcych zawodowych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania słuchaczy; 

9) upowszechnianie wśród słuchaczy wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

10) kształtowanie aktywności społecznej; 

11) kształtowanie i rozwijanie u słuchaczy postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, 

przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy 

zespołowej; 

12) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw 

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

13) upowszechnianie wśród słuchaczy wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 

14) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

15) dokumentowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji; 

16) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

17) kształtowanie u słuchaczy postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym.  

 

 

Rozdział 2  

Sposoby realizacji zadań Szkoły Policealnej 

 

§ 8. 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor ZSCKR, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno – obsługowi we współpracy ze słuchaczami, z organizacjami i instytucjami 

gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

§ 9. 

Działalność edukacyjna Szkoły Policealnej jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, 

które są opiniowane przez Radę Pedagogiczną i dopuszczane do użytku przez dyrektora ZSCKR. 
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§ 10. 

1. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we 

współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 

(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do 

programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 

wprowadzenia zmian. 

2. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania musi być dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych słuchaczy, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne 

i lokalowe szkoły. 

3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są 

uwzględniać poniższe zasady: 

1) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie 

  programowej; 

2) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia zawodowego; 

3) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

4. Dyrektor ZSCKR lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 

nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia 

wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu dyrektor ZSCKR może zasięgnąć opinii 

o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest 

przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.  

5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor ZSCKR po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja 

programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został 

zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do 

użytku np. 15/ZSCKR/2012-2013. Dyrektor ZSCKR ogłasza Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

6. Dyrektor ZSCKR jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej. 

7. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone 

w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 
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3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

8. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego  

lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

 

§ 11. 

Szkoła Policealna wykonuje zadania w zakresie wspomagania słuchaczy w ich wszechstronnym 

rozwoju poprzez: 

1) dostosowanie form i metod realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych 

programów do potrzeb poszczególnych grup; 

2) indywidualizację procesu dydaktycznego dostosowaną do potrzeb i możliwości słuchaczy. 

 

§ 12. 

Szkoła Policealna realizuje zadania opiekuńcze dostosowane do potrzeb słuchaczy oraz potrzeb 

środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad słuchaczami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, w tym szczególnie podczas zajęć praktycznych; 

2)  sprawowanie opieki podczas zajęć organizowanych w formie wycieczek i wyjazdów poza 

teren szkoły. 

 

§13. 

Dyrektor ZSCKR powierza każdy semestr szczególnej opiece jednemu z uczących w nim nauczycieli, 

zwanemu dalej opiekunem semestru. 
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III. ORGANY SZKOŁY POLICEALNEJ  I  ICH KOMPETENCJE 

 

§ 14. 

1. Organami Szkoły Policealnej są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna. 

 

§ 15. 

Każdy z organów Szkoły Policealnej działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy kolegialne 

funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą 

być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

    § 16. 

Organy Szkoły Policealnej współpracują ze sobą w zakresie planowania i podejmowania działań oraz 

wymieniają się bieżącymi informacjami niezbędnymi do realizacji celów Szkoły Policealnej. 

 

 

Rozdział 1 

Dyrektor Szkoły 

 

§ 17. 

1. Stanowisko dyrektora ZSCKR powierza organ prowadzący zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Oświatowe. 

2. Dyrektor ZSCKR w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ZSCKR zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować ich administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę; 

6) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy; 

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

8) współpracuje z Radą Pedagogiczną; 

9) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci Szkoła 

Policealna; 



Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

11 

 

10) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych i organizacyjnych; 

11) stwarza warunki umożliwiające słuchaczom podtrzymywanie tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej. 

3. Dyrektor ZSCKR w drodze decyzji, może skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach 

określonych w Statucie Szkoły Policealnej. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

4. Dyrektor ZSCKR jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ZSCKR nauczycieli, 

pedagoga i pracowników niebędących nauczycielami. 

5. Dyrektor ZSCKR w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników; 

4) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

5)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

6)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

7)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

8)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

6. Dyrektor ZSCKR w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną. 

7.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 

     O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor ZSCKR niezwłocznie 

     zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

     nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym, uchyla uchwałę w razie 

     stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

     pedagogiczny jest ostateczne. 

 

 

Rozdział 2 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 18. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
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5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy; 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy ZSCKR; 

2) projekt planu finansowego ZSCKR; 

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

wyróżnień; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych; 

5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w ZSCKR; 

6) programy z zakresu kształcenia zawodowego  przed dopuszczeniem do użytku szkolnego. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły Policealnej, uchwala go i wprowadza do 

niego zmiany. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach 

i pracach Rady. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych 

pracowników.  
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IV. ORGANIZACJA SZKOŁY POLICEALNEJ 

 

Rozdział 1 

Organizacja nauczania  

 

§ 19. 

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Policealnej jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy 

realizują zajęcia obowiązkowe, określone planem nauczania zgodnym z programem wybranym 

z zestawu programów dla danego oddziału w określonym typie szkoły.  

 

§ 20. 

1. Szczegółową organizację nauczania w Szkole Policealnej w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji ZSCKR, opracowywany przez dyrektora ZSCKR, z uwzględnieniem  szkolnego planu 

nauczania oraz planu finansowego, w terminie wymaganym przez organ prowadzący. 

2. Arkusz ten zatwierdzany jest w terminie określonym w odrębnych przepisach. 

3. W arkuszu organizacji ZSCKR zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych semestrów; 

2) liczbę słuchaczy w poszczególnych semestrach; 

3) określenie w poszczególnych oddziałach: 

a) semestralnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin 

zajęć prowadzonych w grupach,  

b) semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora ZSCKR; 

4) liczbę pracowników ogółem; 

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący. 

 

§ 21. 

1. W Szkole Policealnej terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw 

oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego. Na ich podstawie dyrektor ZSCKR przygotowuje 

wewnętrzną organizację placówki, która powinna być podana słuchaczom do wiadomości przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w każdym semestrze roku szkolnego.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: wiosenny i jesienny.  

3. Semestr jesienny trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia, semestr 
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wiosenny trwa od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu pierwszego semestru do zakończenia 

roku szkolnego. 

4. W Szkole Policealnej podstawową jednostką organizacyjną jest semestr /grupa semestralna. 

5. Zasady rekrutacji słuchaczy na semestr pierwszy i programowo wyższe określa dyrektor ZSCKR 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. 

6. Liczba słuchaczy w semestrze/grupie semestralnej w pierwszym roku nauki powinna wynosić co 

najmniej 24. Wszelkie odstępstwa od ww. liczby wymagają uzgodnień z organem prowadzącym. 

7. Zajęcia edukacyjne ze słuchaczami odbywają się w formie zaocznej. 

8. Zajęcia w formie zaocznej mogą przebiegać jako: 

1) konsultacje zbiorowe, odbywające się we wszystkich semestrach, co 2 tygodnie przez 2 dni. 

W uzasadnionych sytuacjach częstotliwość konsultacji zbiorowych może ulec zmianie.  

2) konsultacje indywidualne, w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć edukacyjnych 

w semestrze. 

 

 

Rozdział 2 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

 

§ 22. 

1. Godzina zajęć praktycznych trwa 45 minut, w tym 5 minut przerwy na każdą godzinę zajęć.  

2. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach, których liczebność nie przekracza 12 słuchaczy. 

3. Zajęcia edukacyjne w ramach praktycznej nauki zawodu prowadzone są w oparciu o własną bazę 

lub mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności 

u pracodawców, w indywidualnych  gospodarstwach rolnych, agroturystycznych, na podstawie 

umowy zawartej z ZSCKR. 

4. Słuchacze mogą odbywać praktyki zawodowe za granicą na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy szkołą a jednostką reprezentującą pracodawcę z danego państwa. 

5. Bazę ZSCKR do realizacji kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu stanowią 

pracownie i warsztaty. 

6. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie: 

1) zajęć praktycznych organizowanych w grupach z przedmiotów zawodowych objętych 

programami nauczania, 

2) praktyk zawodowych. 

 

 

 

 



Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

15 

 

§ 23. 

1. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu.  

1) w Szkole Policealnej organizacją praktycznej nauki zawodu zajmuje się kierownik 

praktycznej nauki zawodu/wicedyrektor; 

2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu kierownik praktycznej 

nauki zawodu/wicedyrektor współpracuje z przedstawicielami zakładów pracy, opiekunami 

semestrów, nauczycielami przedmiotów zawodowych; 

3) słuchacze informowani są o konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu (w różnych 

formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w zależności od formy organizacji 

praktycznej nauki zawodu; 

4) słuchacze mają ściśle określony termin, do którego zgłaszają propozycje miejsc odbywania 

praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje nieuwzględnienie propozycji); 

5) w pierwszej kolejności ZSCKR kieruje do pracodawców, z którymi współpracuje od lat lub, 

z którymi nawiązała współpracę, a po wyczerpaniu w/w możliwości wykorzystuje propozycje 

słuchaczy; 

6) słuchacze prowadzą określoną przepisami dokumentację zajęć praktycznych, która jest 

kontrolowana przez ZSCKR oraz zakład szkolący;  

7) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 

instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu/wicedyrektor; 

8) słuchacze są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych opracowanego 

przez ZSCKR; 

9) opiekunowie semestru obowiązani są wpisać oceny z zajęć praktycznych do dokumentacji 

pedagogicznej i na świadectwo szkolne. Zaświadczenia z oceną z zajęć praktycznych 

przechowywane są w ZSCKR do dnia ukończenia przez słuchacza szkoły; 

10) praktyka zawodowa u pracodawcy przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych 

osób; 

11) słuchacze nie mają prawa sami zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu bez porozumienia 

z kierownikiem praktycznej nauki zawodu/wicedyrektorem; 

12) słuchacze mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem 

i organizacją praktycznej nauki zawodu: 

a) opiekunom praktyk, 

b) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu, 

c) pracodawcy, 

d) kierownikowi praktycznej nauki zawodu/wicedyrektorowi, 

e) opiekunowi semestru. 
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Rozdział 3  

Dokumentowanie przebiegu nauczania 

 

§ 24. 

1. Szkoła Policealna prowadzi dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

    zakresie.  

2. W Szkole Policealnej dokumentację przebiegu nauczania stanowią:  

    1) księga słuchaczy;  

    2) arkusz ocen;  

    3) dziennik zajęć szkoły zaocznej; 

    4) dziennik praktyk.  

3. Opiekun semestru, który jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć szkoły zaocznej 

     wypełnia go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej. 

4. ZSCKR prowadzi księgę słuchaczy, do której wpisuje się imię (imiona), nazwisko oraz datę 

i miejsce     urodzenia i adres zamieszkania słuchacza. 

5. W księdze słuchaczy odnotowuje się datę ukończenia szkoły lub datę i przyczynę opuszczenia 

     szkoły przez słuchacza. 

6. ZSCKR prowadzi arkusz ocen dla każdego słuchacza Szkoły Policealnej przez okres jego nauki 

    w szkole. 

7. W przypadku przejścia słuchacza do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen. 

    Odpis arkusza ocen może być również wydany za potwierdzeniem odbioru. 

8. Dyrektor ZSCKR ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

     dokumentacji przebiegu nauczania. 
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V. NAUCZYCIELE SZKOŁY POLICEALNEJ 

 

Rozdział 1 

Zadania nauczycieli 

 

§ 25. 

1. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju słuchacza jako nadrzędnego celu pracy 

edukacyjnej. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki 

tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. 

 

§ 26. 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:   

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć organizowanych przez 

     Szkołę Policealną;  

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

    merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego 

    zawodu, wybór optymalnych  form organizacyjnych  i metod nauczania w celu maksymalnego 

    ułatwienia słuchaczom  zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie słuchaczy 

    do aktywnego udziału w konsultacjach, formułowania własnych opinii i sądów,  wybór 

    odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim słuchaczy;  

3) kształcenie słuchaczy  w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 

    Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;  

4) dbanie o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  z ideą 

    demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  i światopoglądów;  

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

    udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji 

    ZSCKR zapotrzebowania, pomoc  w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;   

6) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy  i umiejętności słuchaczy, 

    ujawnianie i uzasadnianie oceny; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

    aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w konsultacjach 

    koleżeńskich, uczestnictwo  w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia 

    organizowanych przez, OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją ZSCKR zgodnie 

    ze szkolnym planem WDN; 

8) przestrzeganie dyscypliny pracy: natychmiastowe informowanie dyrektora ZSCKR 

    o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie konsultacji; 
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9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych 

    wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie 

    własnoręcznymi podpisami odbytych konsultacji;  

10) kierowanie się w swoich działaniach dobrem słuchacza, a także poszanowanie godności 

    osobistej słuchacza;  

11) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych słuchaczy;  

12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;  

13) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

     nauczania i zapoznanie z  nimi słuchaczy, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania 

     przez Radę Pedagogiczną;  

14) uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminów semestralnych oraz 

    zewnętrznych.  

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:  

1) zajęcia dydaktyczne, prowadzone bezpośrednio  ze słuchaczami albo na ich rzecz, w wymiarze 

    określonym przepisami dla danego stanowiska;  

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych placówki; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

    i doskonaleniem zawodowym.  

 

 

Rozdział 2 

Zadania opiekuna semestru 

 

§ 27. 

1. Zadaniem opiekuna semestru jest sprawowanie opieki nad słuchaczami,  a  w szczególności:    

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz    

    przygotowanie do odnalezienia się na rynku pracy i w społeczeństwie;  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy;  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy 

    pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

2. Opiekun semestru realizuje zadania poprzez:   

1) bliższe poznanie słuchaczy, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

    i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

    edukacyjnych słuchaczy;  

3) tworzenie środowiska zapewniającego słuchaczom atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 



Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

19 

 

4) pomoc we wdrażaniu do samokształcenia;  

5) wdrażanie słuchaczy do współpracy i współdziałania z nauczycielami i opiekunem semestru;  

6) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu 

    semestrze w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec słuchaczy i sposobu udzielania im 

    pomocy w nauce;  

7) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;   

8) wdrażanie słuchaczy do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

    odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności,  do prawidłowego i efektywnego 

    organizowania sobie pracy;  

9) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) słuchaczy w nauce: zwracanie 

    szczególnej uwagi  zarówno na słuchaczy uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności 

    i niepowodzenia w nauce; 

10) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem słuchaczy na konsultacje, badanie przyczyn 

    opuszczania przez słuchaczy konsultacji, udzielanie wskazówek  i pomocy tym, którzy 

    (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość konsultacji i mają trudności w uzupełnieniu 

    materiału;  

11) kształtowanie właściwych stosunków miedzy słuchaczami — życzliwości, współdziałania, 

    wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich zasad 

    koleżeństwa, kształtowanie, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę pomieszczeń i terenu 

    placówki,  rozwijanie samorządności i inicjatyw słuchaczy. 

3. Opiekun semestru zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

    semestrów:    

1) prowadzi dziennik, arkusze ocen;   

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące semestru;  

3) wypisuje świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej;   

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące semestru, zgodnie  z zarządzeniami  władz  

    szkolnych, poleceniami dyrektora ZSCKR oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

 

 

Rozdział 3 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa słuchaczom 

 

§ 28. 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy, nad którymi 

    sprawuje opiekę podczas konsultacji organizowanych przez Szkołę Policealną.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany:  
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1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp  i p/poż., a także 

    odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) reagować na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm lub zagrażających 

    zdrowiu i życiu;  

3) dbać, by słuchacze nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń 

    szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;  

4) nie dopuszczać do palenia tytoniu oraz e-papierosów na terenie budynku szkoły;  

5) do natychmiastowego zgłoszenia dyrektora ZSCKR faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

    zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

    miejsca wypadku.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia słuchaczy 

    z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się  w czasie zajęć.  

4. Nauczyciel zaznajamiania słuchaczy przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych  

    i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 

    wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 

    sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji 

    elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla 

    bezpieczeństwa słuchaczy.  

5. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  w których mają 

    być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.  

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

    konsultacji oraz respektowania prawa słuchaczy do pełnych przerw między konsultacjami.  

7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

    w placówce.  

8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych konsultacji :  

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia konsultacji 

    nie zagrażają bezpieczeństwu słuchaczy i nauczyciela. Jeżeli sala, w której maja odbyć się 

    konsultacje nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

    dyrektora ZSCKR celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 

    odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;  

2) w razie stwierdzenia niedyspozycji słuchacza, jeśli zaistnieje taka potrzeba należy udzielić mu 

    pierwszej pomocy. 

9. Opiekunowie semestrów  są zobowiązani zapoznać słuchaczy z:  

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;  

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;  

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;  

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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VI. WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE POLICEALNEJ 

 

Rozdział 1 

Ocenianie słuchaczy 

 

§ 29. 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

3. Ocenia się prace pisemne, aktywność na zajęciach lekcyjnych i praktycznych oraz wkład pracy 

słuchacza. 

4. Słuchacz szkoły policealnej zobowiązany jest wykonać pracę kontrolną w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. 

5. Słuchacz zobowiązany jest do zaliczenia zajęć praktycznych przewidzianych programem 

nauczania.  

6. Nauczyciele na początku semestru informują słuchaczy 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 słuchaczy; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 30. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy; 

4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

słuchacza; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w semestrze, informując 

słuchacza o: 

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności; 

2) skuteczności wybranych metod uczenia się; 
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3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 

3. Oceny są jednocześnie informacją dla opiekuna semestru, Dyrektora ZSCKR i nadzoru 

pedagogicznego o: 

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się; 

2) wkładzie słuchaczy w pracę nad własnym rozwojem; 

3) postępach słuchaczy w nauce. 

 

§ 31. 

1. W trakcie nauki w szkole policealnej słuchacz otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) semestralne;  

3) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są   

     równoważne ocenie semestralnej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 

     egzaminu poprawkowego w ostatnim semestrze nauczania danej edukacji. 

2. Oceny bieżące, semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali:  

1) stopień celujący – 6,  

2) stopień bardzo dobry – 5,  

3) stopień dobry – 4,  

4) stopień dostateczny – 3,  

5) stopień dopuszczający – 2,  

6) stopień niedostateczny – 1  

3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

    klasyfikacyjne i końcowe w pełnym brzmieniu.  

 

§ 32. 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.  

2. Oceny z aktywności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności słuchaczy.  

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności słuchaczy uzasadniane 

    są pisemne.  

 4. W przypadku wątpliwości słuchacz ma prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, 

    o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

    zainteresowanemu słuchaczowi w czasie konsultacji lub w wyznaczonych godzinach i dniach 

    tygodnia.  

 

§ 33. 

1. Ocenę z zajęć praktycznych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. Ocenę ogólną ustalają 

nauczyciele prowadzący zajęcia w danym semestrze lub kierownik praktycznej nauki 
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zawodu/wicedyrektor i wpisują ją do dziennika lekcyjnego, indeksu i arkusza ocen. 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w semestrze. 

3. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować 

słuchacza na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

 

§ 34. 

W Szkole  Policealnej zachowania nie ocenia się. 

 

 

 

Rozdział 2 

Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy 

 

§ 35. 

1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry, z których każdy kończy się klasyfikacją. 

2. W Szkole Policealnej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. 

3. W Szkole Policealnej słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

 

§ 36. 

1. Podstawą  klasyfikowania słuchacza  są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.  

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z  pracy kontrolnej oceny 

pozytywnej. 

3. Do egzaminu semestralnego w szkole dopuszcza się słuchacza,  który uczęszczał na obowiązkowe 

konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu 

przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny 

pozytywne. 

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

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

pracę kontrolną.  

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 

dyrektora ZSCKR. 

6. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego, nie 

później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 
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7. Oceny z egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 2, ustala się według skali, o której 

mowa w § 31. 

8. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

9. Egzaminy semestralne powinny odbywać się w terminach ustalonych według następujących zasad: 

1) termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchaczowi co 

najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem; 

2) terminy egzaminów semestralnych planuje Rada Pedagogiczna tak, aby mogły one odbywać 

się w ciągu ostatnich 2 tygodni każdego semestru; 

3) na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 

45 min); 

4) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne z dwóch 

przedmiotów. 

10.  Egzaminy semestralne pisemne przeprowadzają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. 

 Dyrektor ZSCKR może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu. 

11.  Tematy egzaminu semestralnego pisemnego i ustnego z materiału nauczania obowiązującego 

w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu i przedkłada je dyrektorowi 

ZSCKR do zatwierdzenia najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. 

12.  Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne słuchacz wykonuje na arkuszach papieru opatrzonych 

pieczęcią szkoły. 

13.  Na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać z pomocy ustalonych przez 

egzaminatora. 

14.  Słuchacz, który zakończył pracę, oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę. 

15.  Ocenione i zatwierdzone egzaminacyjne prace pisemne przechowuje się w szkole. 

16.  Treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym powinna obejmować materiał nauczania 

przedmiotu przewidziany w danym semestrze. 

17.  Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na 

karcie egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania. 

18.  Zmiana wylosowanej karty jest niedozwolona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na 

przygotowanie się do odpowiedzi. 

19.  Liczba kart egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających. 

20.  Egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do arkusza ocen, indeksu słuchacza i dziennika 

lekcyjnego. 

21.  Ocenione prace kontrolne przechowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia przez okres 2 lat. 

 

§ 37. 

1. W semestrach I-IV Szkoły Policealnej słuchacz zdaje egzaminy semestralne w formie pisemnej 

z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. 
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2. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje  Rada Pedagogiczna. 

Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym 

semestrze.  

 

§ 38. 

1. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala się po każdym semestrze według skali, o której mowa w §31.  

2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania 

słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

 

§ 39. 

1. Słuchacz Szkoły Policealnej może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.  

2. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego, a po zakończeniu semestru 

wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

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

dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

 

§ 40. 

1. Słuchaczowi Szkoły Policealnej, powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od dnia przerwania 

nauki, zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę 

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

zajęcia. 

2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole, zdał egzaminy 

eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na 

nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony” z obowiązku uczęszczania na zajęcia oraz podstawę prawną zwolnienia. 

4. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z danych zajęć edukacyjnych, zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu 

eksternistycznego. 

 

 



Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

26 

 

§ 41. 

1. Dyrektor ZSCKR: 

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

on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania 

tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, 

w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie 

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

zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu; 

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, 

jeżeli przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania 

tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub 

dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej lub 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie 

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

zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się 

kształci, 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie  zawodzie, 

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

kształci; 

3) zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy 

przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie 

średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się Dyrektorowi ZSCKR w każdym 

semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 



Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

27 

 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez Dyrektora szkoły 

wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu 

wchodzącego w zakres tego zawodu. 

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

obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w terminie i zakresie ustalonym przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. 

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

zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, „zwolniony w całości 

z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 

„Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego 

wydania. 

 

§ 42. 

1. Słuchacz szkoły  policealnej, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 36 ust. 

2 i 3, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

2. Słuchacz szkoły  policealnej, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 39, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

3. Dyrektor ZSCKR może wyrazić zgodę na powtórzenie 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. 

4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych 

przypadkach dyrektor ZSCKR po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na 

powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole. 

 

§ 43. 

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. 
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VII. ZASADY REKRUTACJI W SZKOLE POLICEALNEJ 

 

§ 44. 

1. Rekrutacji do Szkoły Policealnej dokonuje powołana przez Dyrektora ZSCKR komisja 

rekrutacyjno-kwalifikacyjna, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

2. Dyrektor ZSCKR może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

 

 

 

 

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki 

 

§ 45. 

1. Każdy słuchacz w Szkole Policealnej ma prawo do:   

1) wiedzy o prawach i uprawnieniach słuchacza;  

2) dostępu do statutu szkoły policealnej oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych w zakresie 

    dotyczącym jego osoby;  

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;  

4) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;  

5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie 

    promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;  

6) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

    opieki, zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

    oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

7) informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji konsultacji dodatkowych, rozkładzie 

    konsultacji;  

8) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;  

9) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych 

    w życiu Szkoły Policealnej, semestru; 

10) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;  

11) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;  
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12) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 

      traktowania lub wyzysku;  

13) poszanowania własnej godności;  

14) korzystania z bazy placówki podczas konsultacji i konsultacji dodatkowych według zasad 

      określonych przez dyrektora ZSCKR; 

2. Słuchacz w Szkole Policealnej ma obowiązek:   

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych; 

2) szanowania symboli narodowych, wartości  społecznych, moralnych, kulturowych 

i patriotycznych; 

3) przestrzegania zasad kultury osobistej w odniesieni do kolegów, koleżanek, nauczycieli, oraz 

innych pracowników; 

4) poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych; 

5) dbałości o higienę osobistą, estetykę ubioru oraz porządek; 

6) dbałości o mienie szkolne, społeczne i prywatne oraz porządek na terenie ZSCKR; 

7) znajomości i respektowania regulaminów szkolnych oraz zarządzeń i zaleceń wydawanych 

przez dyrektora ZSCKR i nauczycieli; 

8) dbałości o czystość mowy ojczystej; 

9) przestrzegania zasady niekorzystania podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych 

prywatnych urządzeń elektronicznych mogących dezorganizować te zajęcia; 

10) respektowania warunków usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 

W przypadku słuchaczy za usprawiedliwienie uznaje się zwolnienie lekarskie, pisemne 

zaświadczenie słuchacza podające przyczynę nieobecności lub inne pismo urzędowe 

usprawiedliwiające nieobecność. 

 

§ 46. 

W ostatnim tygodniu nauki  słuchacz ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem 

rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.  

 

§ 47. 

1. Słuchaczom nie wolno:  

1) przebywać w placówce pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

    działaniu;  

 2) wnosić na teren placówki alkoholu, narkotyków i innych środków  o podobnym działaniu; 

 3) wnosić na teren placówki przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu  i życiu; 

 4) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   

    zainteresowanych. 
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Rozdział 2 

Nagrody i kary 

 

§ 48. 

1. Słuchacza nagradza się za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor ZSCKR na wniosek opiekuna semestru, nauczyciela, po zasięgnięciu 

    opinii Rady Pedagogicznej.  

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy:  

1) pochwała opiekuna semestru;  

2) pochwała dyrektora ZSCKR;  

3) dyplom. 

 

§ 49. 

1. Za naruszenie przepisów szkolnych stosuje się wobec słuchacza karę. 

2. Słuchacz może być ukarany: 

1) upomnieniem opiekuna semestru; 

2) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora ZSCKR; 

3) naganą udzieloną przez Dyrektora ZSCKR; 

4) skreśleniem z listy słuchaczy. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

4. Słuchacz ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary: 

1) od kary wymierzonej przez opiekuna semestru do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od 

    powiadomienia słuchacza o wymierzonej karze (odwołanie składa się w formie pisemnej wraz 

    z uzasadnieniem), 

2) od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ciągu 7 

    dni za pośrednictwem dyrektora szkoły (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem). 

 

 

Rozdział 3  

Zasady skreślenia słuchacza z listy słuchaczy 

 

§ 50. 

1. Słuchacza skreśla z listy Dyrektor ZSCKR, gdy opuści on ponad 50% obowiązkowych zajęć. 



Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

31 

 

2. Podstawę do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy mogą stanowić następujące zachowania: 

1) przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz 

    posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie alkoholu, narkotyków lub innych środków  

    odurzających; 

2) używanie obraźliwych słów i gestów wobec nauczycieli i pracowników; 

3) agitowanie do organizacji (sekt), których działalność uznawana jest za szkodliwą społecznie; 

4) wyłudzanie pieniędzy lub innych korzyści od innych słuchaczy; 

5) przynoszenie na teren ZSCKR niebezpiecznych narzędzi np. broni palnej, materiałów    

    wybuchowych lub broni białej; 

6) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu; 

7) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych 

    słuchaczy, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie 

    szkoły; 

8) zabór lub zniszczenie mienia należącego do ZSCKR; 

9) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne innych słuchaczy, 

    nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły; 

10) świadome i systematyczne naruszanie obowiązków słuchacza określonych w statucie. 

3. Wniosek o skreślenie słuchacza z listy może być złożony w formie ustnej lub pisemnej na 

posiedzeniu     Rady Pedagogicznej. 

4. Skreślenie słuchacza z listy słuchaczy może wnioskować opiekun semestru lub inni członkowie 

    Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy. 

6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego jej 

    słuszność, dyrektor ZSCKR podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy oraz 

    powiadamia o tym słuchacza. 

7. Do postępowania w sprawie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy stosuje się przepisy Kodeksu 

    Postępowania Administracyjnego. 
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IX. SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

§ 51. 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w placówce w celu przygotowania słuchaczy do wyboru dalszej ścieżki 

zawodowej. 

2. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 

oczekiwane efekty i metody pracy.  

3. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji słuchaczy ważnych przy dokonywaniu w przyszłości 

wyborów edukacyjnych  i zawodowych.  

4. Cele ogólne programu: 

1) przygotowanie słuchaczy do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego 

wyboru szkoły wyższej, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy; 

2) pomaganie słuchaczom w preorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 

wyboru zawodu; 

3) wyzwalanie własnej aktywności słuchacza w kierunku samopoznania, odkrycie 

zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem 

predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu;  

4) rozwijanie w słuchaczach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych 

(w tym bezrobocie i niepełnosprawność);  

5) rozwijanie świadomości zawodowej; 

6) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie 

i autoprezentacji; 

7) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie 

szacunku dla samego siebie;  

8) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu 

pracy; 

9) poznanie rynku pracy. 

 

§ 52. 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego podczas zajęć;  

2) współpraca z instytucjami: uczelniami wyższymi, pracodawcami, itp.;  

3) wycieczki zawodoznawcze; 
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4) informowanie słuchaczy o procedurach egzaminów zawodowych, specyfice wybranego 

zawodu, dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej; 

5) gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, osoby zajmujące się 

doradztwem zawodowym); 

6) wyposażenie słuchaczy w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu 

się o pracę.  

 

§ 53. 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez: 

1) opiekuna semestru; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) bibliotekarza; 

4) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Powiatowego Urzędu 

Pracy). 

 

§54. 

1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej. 

       Nauczyciele: 

1) potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy; 

2) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania 

własnych planów pracy; 

3) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego słuchaczy; 

4) potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich zajeciach. 

 

§ 55. 

1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do słuchaczy.                                                  

       Słuchacze: 

1) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu 

i dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej; 

2) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony; 

3) potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe 

decyzje edukacyjne i zawodowe. 
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 56. 

Szkoła Policealna używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 57. 

Szczegółowe zasady prowadzenia przez ZSCKR gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy.     

 

§ 58. 

Uchwalanie i zmiany w statucie: 

1. Statut tworzony jest przez Radę Pedagogiczną. 

2. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora ZSCKR  jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;  

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) organu prowadzącego szkołę;  

4) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

§ 59. 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 

w Różańcu z 13 listopada 2018 r. przyjmuje się jednolity tekst Statutu, który wchodzi w życie 13 

listopada 2018 r.  

 

 

 


