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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu, zwany dalej ZSCKR jest 

publicznym zespołem szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dla dorosłych i nosi nazwę: 

 

„Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu”. 

 

§ 2. 

Siedzibą ZSCKR jest: Różaniec Pierwszy 94, gmina Tarnogród, powiat biłgorajski, województwo 

lubelskie. 

§ 3. 

W skład ZSCKR wchodzą: 

1) na podbudowie gimnazjum:  

a) technikum o 4–letnim okresie nauczania, kształcące w zawodach: 

 technik mechanizacji rolnictwa, 

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych, 

b) branżowa szkoła I stopnia o 3–letnim okresie nauczania, kształcąca w zawodach: 

 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

 ogrodnik, 

2) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku   kształcąca w formie zaocznej 

w zawodzie technik turystyki wiejskiej, objęta odrębnym statutem; 

3) Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, objęte odrębnym statutem, 

4) internat i stołówka dla uczniów. 

 

§ 3a. 

Technikum 

1. Ukończenie 4–letniego Technikum  daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

2. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, 

uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości szkoły. 

http://zsarozaniec.republika.pl/oferta/oferta_zszmech.htm
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3. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa ukończenia 

szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. 

4. W czteroletnim technikum zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane zgodnie 

z podstawą programową kształcenia ogólnego, a w ramach kształcenia zawodowego zgodnie 

z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi. Zajęcia są 

organizowane w oddziałach.  

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych   

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

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

ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub 

zespołach międzyoddziałowych w pracowniach i warsztatach szkolnych. 

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

mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych 

jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZSCKR, a daną jednostką. 

8. W technikum mogą być tworzone oddziały dwuzawodowe, w których zajęcia edukacyjne 

w ramach kształcenia ogólnego odbywają się wspólnie dla obu zawodów. 

 

§ 3b. 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

1. W Branżowej Szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację 

podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zawodowej są obowiązkowe dla 

wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach. 

2. Zawody, w których uczą się uczniowie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z jej organami, 

uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły. 

3. Branżowa Szkoła I stopnia o 3 – letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu, 

a także dalsze kształcenie. Może ono być kontynuowane w Szkole Branżowej II Stopnia, po 

skończeniu której abiturient będzie  mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu drugiej 

kwalifikacji w zawodzie uzyskać wykształcenie na poziomie technikum. 

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych   

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

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

ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub zespołach 

międzyoddziałowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy 
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zawartej pomiędzy ZSCKR a pracodawcą  na zasadach dualnego systemu kształcenia lub 

w pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia praktycznego.  

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez 

pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZSCKR, a daną jednostką. 

7. W oddziałach wielozawodowych zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają się 

na terenie ZSCKR; zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają się na kursach 

organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego zaś praktyczna nauka 

zawodu odbywa się u pracodawców. Zasady organizowania kursów określają odrębne przepisy. 

 

§ 3c. 

Uchylono 

 

§ 3d. 

Internat 

1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom ZSCKR. Internat jest integralną częścią szkoły.  

2. Do zadań internatu należy:  

1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;  

2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;  

3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;  

5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja 

ich czasu wolnego;  

6) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia 

odpowiedzialności.  

3. Internat zapewnia uczniom:  

1) zakwaterowanie i całodobową opiekę;  

2) możliwość korzystania z wyżywienia;  

3) właściwe warunki sanitarno-higieniczne;  

4) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;  

5) pokój dla chorych;  

6) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.  

4. Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami 

ucznia, wychowawcą klasy oraz pedagogiem.  

5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie wynosi nie więcej niż 35 uczniów. 

6. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut.  
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7. Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.  

8. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie 

można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego.  

9. W internacie może działać zespół wychowawczy w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji 

wychowanków.  

10. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz 

wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.  

 

§ 4. 

1. Organem prowadzącym ZSCKR jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Nadzór pedagogiczny nad ZSCKR sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lubelski 

Kurator Oświaty. 
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II. CELE I ZADANIA ZSCKR W RÓŻAŃCU 

§ 5. 

1. ZSCKR realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej 

podstawie oraz w ustawie Prawo Oświatowe, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego; 

2) przygotowuje uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania 

wybranego zawodu; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych 

w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.); 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości ZSCKR. 

2. ZSCKR realizuje cele i zadania wynikające z Programu wychowawczego i Szkolnego programu 

profilaktycznego. 

3. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są realizowane z wykorzystaniem własnej bazy szkolenia 

praktycznego oraz w wyspecjalizowanych zakładach pracy lub indywidualnych gospodarstwach 

rolnych na podstawie umowy zawartej z ZSCKR. 

 

§ 5a. 

Do zadań ZSCKR należy: 

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

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

3) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad 

higieny psychicznej; 
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7) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów 

lub poszczególnego ucznia; 

8) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

9) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów; 

14) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe; 

15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

16) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

17) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

18) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

19) zapewnienie opieki uczniom mającym problemy z dojazdem do szkoły poprzez zorganizowanie 

internatu; 

20) umożliwienie uczniom korzystania z wyżywienia w stołówce internackiej; 

21) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

22) kształtowanie i rozwijanie u uczniów 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; 

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

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

24) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 
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25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

26) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 

zasobów sieciowych w Internecie; 

27) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji; 

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

postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

§ 6. 

1. ZSCKR kształci z uwzględnieniem podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego 

w poszczególnych zawodach ustalonych dla typów szkół w ZSCKR. 

2. Działalność edukacyjna ZSCKR jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, które 

są opiniowane przez Radę Pedagogiczną i dopuszczane do użytku przez Dyrektora szkoły. 

 

§ 6a. 

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 ogólnego i zawodowego musi być 

dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać 

warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

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

uwzględniać poniższe zasady: 

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

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

  programowej; 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego lub 

odpowiednio zawodowego; 

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

4. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.  

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

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 
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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.  

6. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły 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. 

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej. 

8. 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; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

9. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem  społecznym, plany pracy kółek zainteresowań 

dopuszcza  dyrektor szkoły. 

10. 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. 

 

§ 7. 

ZSCKR wykonuje zadania w zakresie wspomagania uczniów w ich wszechstronnym rozwoju 

poprzez: 

1) wdrażanie i realizowanie Programu wychowawczego i Szkolnego programu profilaktyki 

2) przyjętych przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego; 

3) dostosowanie form i metod realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych 
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programów do potrzeb poszczególnych grup klasowych; 

4) uchylono  

5) indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowaną do potrzeb 

i możliwości uczniów, rozwijanie własnych zainteresowań poprzez: 

a) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, 

b) udział w zawodach sportowych, 

c) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

d) udział w pracach organizacji działających na terenie szkoły, 

e) udział w szkolnych kołach zainteresowań, 

f) współpracę z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi ogólny rozwój ucznia. 

 

§ 8. 

uchylono 

 

§ 9. 

ZSCKR realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze dostosowane do potrzeb uczniów oraz potrzeb 

środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, w tym szczególnie podczas zajęć praktycznych i lekcji wychowania 

fizycznego, pozalekcyjnych i wynikających z zadań opiekuńczo–wychowawczych internatu; 

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

teren szkoły; 

3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas trwania przerw międzylekcyjnych i przed 

rozpoczęciem lekcji zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

 

 

§10. 

Dyrektor ZSCKR powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 
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III. ORGANY ZSCKR W RÓŻAŃCU I  ICH KOMPETENCJE 

 

§ 11. 

1. Organami ZSCKR są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Uczniowski 

4) Uchylono 

5) Rada Rodziców. 

 

§ 12. 

1. Stanowisko Dyrektora ZSCKR powierza organ prowadzący zgodnie z przepisami ustawy 

o systemie oświaty. 

2. Dyrektor ZSCKR w szczególności: 

1) kieruje działalnością ZSCKR i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

6) 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; 

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

8) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, wyznacza przedmioty, które będą 

realizowane w zakresie rozszerzonym; 

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

10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

11) stwarza warunki do działania w ZSCKR wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych  

w Dziale XV statutu  szkoły; 
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13) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci ZSCKR; 

14) zwalnia uczniów z WF-u bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć 

technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

15) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

16) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych                                       

i sprawdzających; 

17) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

18) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych; 

19) stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej uczniom. 

3. Dyrektor ZSCKR w drodze decyzji, może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie ZSCKR. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, a 

w przypadku ucznia po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

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 zatrudniania i zwalniania nauczycieli, pedagoga 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, Radą 

Rodziców, Samorządem Uczniowskim. 

7. Dyrektor ZSCKR może, w porozumieniu z organem prowadzącym, zmieniać lub wprowadzać 

kształcenie w nowych zawodach. 

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

O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor ZSCKR niezwłocznie zawiadamia 
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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. 

§ 13. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy ZSCKR; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ZSCKR; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSCKR; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego ZSCKR; 

3) wnioski Dyrektora 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, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w ZSCKR; 

6) programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego  przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

7) wykaz przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu ZSCKR, 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, komisji, zespołu wychowawczego oraz zespołach pomocy psychologiczno-

pedagogicznych. 

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

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, słuchaczy lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników ZSCKR.  
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§ 14. 

1. W ZSCKR działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSCKR. 

 

§ 15. 

Zadania i funkcje Samorządu Uczniowskiego: 

1) reprezentowanie ogółu uczniów; 

2) pośredniczenie w kontaktach między społecznością uczniowską a Dyrekcją, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców; 

3) dbałość o estetyczny wygląd szkoły i otoczenia; 

4) dbałość o przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli zasad Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, Szkolnego programu profilaktyki; 

5) animowanie życia w szkole oraz pozalekcyjnej działalności uczniów: naukowej, sportowej, 

kulturalnej, rozrywkowej i społecznej, 

6) obrona praw i interesów uczniów; 

7) opiniowanie, współuczestnictwo w ocenianiu zachowania uczniów; 

8) opiniowanie statutu ZSCKR, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

9) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 16. 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach ZSCKR, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

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

wymaganiami; 

2) prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, 

określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrekcją ZSCKR; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wybranego 
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większością głosów w drodze tajnego głosowania. 

 

§ 17. 

Samorząd  Uczniowski może ponadto: 

1) występować w sprawach określonych w statucie ZSCKR, 

2) współuczestniczyć w opracowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu 

wychowawczego, Szkolnego programu profilaktyki, 

3) wyrażać opinie w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

 

§ 18. 

Samorząd Uczniowski posiada z ramienia Rady Pedagogicznej swojego opiekuna. 

 

 

§ 19. 

Zasady działania i wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin  

zatwierdzony przez ogół uczniów w powszechnym i tajnym głosowaniu.  

 

§ 20. 

1. W ZSCKR działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład Rady 

Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców /opiekunów prawnych z każdego oddziału 

klasowego. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu wychowawczego ZSCKR obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; 

b) Szkolnego programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora ZSCKR; 

3) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. 

3. Rada Rodziców może: 

1)  wnioskować do dyrektora ZSCKR o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

18 

 

2) występować do dyrektora ZSCKR, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

4.  Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej 

     na dyrektora szkoły. 

 

    § 21. 

1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej 

działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W celu wsparcia statutowej działalności szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące 

z następujących źródeł: 

1) dobrowolnych składek rodziców, 

2) dobrowolnych wpłat słuchaczy. 

 

  § 22. 

1. Organy ZSCKR współpracują ze sobą w zakresie planowania i podejmowania działań oraz 

wymieniają się bieżącymi informacjami niezbędnymi do realizacji celów ZSCKR. 

2. uchylono 

3. uchylono 

      § 22a. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

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

dyrektora ZSCKR; 

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

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

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

sporu; 

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

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest 

zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 
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szkoły, z tym, że dyrektor ZSCKR wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

20 

 

IV. ORGANIZACJA ZSCKR 

 

§ 23. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Ustala się 

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

pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia. W przypadku klas 

programowo najwyższych pierwszy semestr kończy się po 15 tygodniach nauki. Semestr drugi trwa 

od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu pierwszego semestru do zakończenia roku szkolnego. 

2. Dyrektor ZSCKR, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne ZSCKR może, 

w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w wymiarze do 10 dni w technikum i do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. 

 

§ 24. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną ZSCKR jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 

danego oddziału w określonym typie szkoły.  

 

§ 25. 

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

organizacji ZSCKR, opracowywany przez Dyrektora, z uwzględnieniem  szkolnego planu 

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

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

3. W arkuszu organizacji ZSCKR zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) określenie w poszczególnych oddziałach: 

a) tygodniowy, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach,  

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, o ile 

takie zajęcia są w szkole prowadzone,  

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,  

d) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 
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przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

e) tygodniowy, a w przypadku szkoły policealnej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej 

– semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

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 szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ZSCKR, Dyrektor z  uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć  określający organizację stałych, 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 26. 

1. Zajęcia edukacyjne w ZSCKR prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć określony w arkuszu organizacji ZSCKR. 

 

§ 27. 

1. W ZSCKR obowiązuje podział na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki w przypadku, 

gdy liczba uczniów w oddziale jest większa niż 24 uczniów.  

2. Dopuszcza się możliwość prowadzenie zajęć w grupach międzyklasowych 

lub międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 24 uczniów. 

 

§ 28. 

1. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.  

2. Zajęcia mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, międzyklasowych, łącznie 

lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 
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§ 28a. 

Uchylono 

 

§ 29. 

1. Zajęcia praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w systemie innym niż klasowo-lekcyjny 

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

3. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach, których liczebność nie przekracza 12 uczniów. 

4. 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, na podstawie umowy zawartej 

z ZSCKR. 

5. Uczniowie ZSCKR mogą odbywać praktyki zawodowe za granicą na podstawie porozumienia 

zawartego pomiędzy szkołą a jednostką reprezentującą pracodawcę z danego państwa. 

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

pracownie i warsztaty oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców (kat. B, T i kombajn zbożowy). 

7. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie: 

1) zajęć praktycznych organizowanych w grupach z przedmiotów zawodowych objętych 

programami nauczania, 

2) zajęć praktycznych organizowanych indywidualnie: 

a) nauka pracy maszynami rolniczymi, 

b) nauka obsługi maszyn rolniczych, 

3) praktyk zawodowych. 

 

§ 29a. 

1. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu.  

1) w ZSCKR 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, Radą 

Rodziców, Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów 

zawodowych, pedagogiem  szkolnym; 

3) uczniowie oraz ich rodzice informowani są o konieczności realizacji praktycznej nauki 

zawodu (w różnych formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w zależności od formy 

organizacji praktycznej nauki zawodu; 
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4) uczniowie i rodzice 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 

uczniów oraz ich rodziców; 

6) uczniowie 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) uczniowie są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych opracowanego 

przez ZSCKR; 

9) wychowawcy klas 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 ucznia szkoły; 

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

osób; 

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

z kierownikiem praktycznej nauki zawodu / wicedyrektorem; 

12) uczniowie 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) wychowawcom, 

f) pedagogowi szkolnemu. 

2. Za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć praktycznych zawartych w Statucie 

uczniowie ponoszą kary przewidziane w Statucie. 

 

§ 30. 

Do realizacji celów statutowych, ZSCKR posiada: 

1) Pomieszczenia do nauki z wyposażeniem (sale lekcyjne), 

2) Pracownie komputerowe, 

3) Pracownię żywienia, 

4) Bibliotekę i czytelnię, 

5) Warsztaty szkolne, 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

24 

 

6) Salę gimnastyczną i siłownię, 

7) Budynek warsztatowo – garażowy, 

8) Szatnię, 

9) Pokój nauczycielski, 

10) Sekretariat, 

11) Gabinety dyrektora i wicedyrektora, 

12) Pokoje kierowników, 

13) Stołówkę, 

14) Internat. 

 

§ 31. 

Organizację pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i siłowni określają odrębne regulaminy.  

 

§ 32. 

Zasady korzystania z warsztatów szkolnych oraz pracowni szkolnych określają regulaminy instrukcje bhp. 

 

§ 33. 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie  i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

2) zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów, słuchaczy i pracowników ZSCKR; 

3) rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

4) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wiedzy o regionie; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

6) prowadzenie działalności informacyjnej. 

2. Część zbiorów księgarskich i audiowizualnych przekazywana jest do pracowni przedmiotowych 

jako podręczna biblioteka nauczycieli – opiekunów pracowni. 

3. Zbiory biblioteki stanowią: 

1) księgozbiór podręczny; 

2) lektury szkolne oraz literatura piękna;  

3) literatura popularnonaukowa i naukowa z zakresu kształcenia zawodowego wynikającego 

z typu szkoły; 

4) czasopisma przedmiotowo-metodyczne oraz literatura z zakresu pedagogiki i psychologii; 

zestaw kaset wideo, płyt CD, DVD z tematyką edukacyjną i wychowawczą. 
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4. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) w ramach pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych: do domu, na miejscu oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, 

inne imprezy czytelnicze),  

c) udzielanie porad przy wyborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

d) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę 

Dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek, 

w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi; 

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja 

zbiorów, 

b) sporządzanie planów pracy, 

c) informowanie Rady Pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń 

i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

d) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności, 

organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki. 

 

§ 33a. 

1.    W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2.  Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

       potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

       szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne. 

3.    Członkiem klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna 

       ustawowego na działalność w klubie.  

4.    Cele działania szkolnego klubu wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej 

na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 
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6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym 

w działania pozaszkolne; 

7) komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich 

i podejmowanych przez inne organizacje; 

8) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

9) promowanie idei wolontariatu; 

10) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy oraz chętnych do 

przystąpienia do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

11) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

5.    Wolontariusze:  

1) wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, 

tam, gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do klubu wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do 

której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów); 

4) po wstąpieniu do klubu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu 

i regulaminu, obowiązującego w szkole; 

5) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni 

im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

6) członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o 

innych; 

7) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

8) członek klubu systematycznie uczestniczy w jego pracy, a także w spotkaniach                          

i warsztatach dla wolontariuszy; 

9) każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w jego działalność oraz – wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie – zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 

10) każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

11) każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym 

oraz Regulaminie Klubu. 

6.   Klubem wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad 

      tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły. 

7.   Opiekun klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

      zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących 

      pomoc – rodziców. 

8.    Klub prowadzi dziennik aktywności.  
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9.    Formy działalności klubu: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.       

10.  Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 

11.  Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  

       działalności. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność 

       wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 

12.  Formy nagradzania: 

1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu; 

2) przyznanie dyplomu; 

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego; 

4) pisemne podziękowanie do rodziców; 

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał 

udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku 

szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych. 

13.  Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin Szkolnego Klubu 

       Wolontariatu. 
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V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZSCKR 

 

§ 34. 

1. W ZSCKR zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników administracyjno– 

ekonomicznych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

 

§ 35. 

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

edukacyjnej. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów i słuchaczy. 

 

§ 36. 

1. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, 

klasach, zespołach, osiągając cele ZSCKR ustalone w programach i w planie pracy ZSCKR; 

2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. 

3) sumienne pełnienie obowiązków nauczyciela dyżurnego; 

4) współpracowanie z pedagogiem szkolnym oraz aktywny udział zespołach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) wspieranie swoją postawą i działaniami rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i 

zainteresowań; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

7) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów; 

8) stosowanie zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

9) bieżące informowanie wychowawców klas, Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej o wynikach 

w nauce i zachowaniu swoich uczniów; 

10) bieżące informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach w nauce i zachowaniu 

uczniów podczas rozmów osobistych i telefonicznych oraz w ramach konsultacji dla 

rodziców.  

11) uczestniczenie w organizowanych spotkaniach z rodzicami; 

12) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w ZSCKR 

przez instytucje wspomagające ZSCKR; 
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13) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań; 

14) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i przestrzeganie regulaminu Rady 

Pedagogicznej; 

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

nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

16) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wykonywanie zadań określonych 

w § 90 statutu. 

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

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

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

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

i doskonaleniem zawodowym. 

 

§ 37. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ZSCKR tworzą zespoły przedmiotowe: 

1) zespół nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących; 

2) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

3) zespół wychowawców; 

4) zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Uchylono  

 

§ 37a. 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor ZSCKR.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1)  planowania i organizacji procesów zachodzących w ZSCKR; 

2)  koordynowania działań w szkole; 

3)  zwiększenia skuteczności działania; 

4)  ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5)  doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6)  zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7)  doskonalenia współpracy zespołowej; 

8)  wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania  



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

30 

 

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  

w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor ZSCKR może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na 

stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor ZSCKR. Przewodniczącego zespołu 

doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. 

Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny 

uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje 

jako strona w sprawie. 

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły  

w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

9. Przewodniczący przedkłada  na zebraniu Rady Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku 

sprawozdanie z prac zespołu. 

10. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

11. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

12. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy 

własnej. 

 

§ 38. 

1. Klasą opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w czasie całego etapu edukacyjnego. 

3. Decyzję o powierzeniu lub odebraniu nauczycielowi obowiązków wychowawcy podejmuje 

Dyrektor.  

4. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy w szczególności: 

1) prowadzenie opieki wychowawczej nad uczniami; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nim działań 

wychowawczych podejmowanych wobec ogółu uczniów oraz wobec tych, którym potrzebna 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

31 

 

jest indywidualna opieka; 

3) współpracowanie z pedagogiem szkolnym;  

4) współpracowanie w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów i wychowawcami 

internatu w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, pomocy 

w działaniach wychowawczych oraz włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

6) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce, frekwencji 

i zachowaniu uczniów; 

7) współpracowanie ze specjalistami oferującymi wykwalifikowaną pomoc przy 

rozwiązywaniu problemów i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów; 

8) korzystanie z pomocy merytorycznej i pedagogicznej różnych placówek, instytucji 

naukowych i oświatowych; 

9) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

10) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu sytuacji konfliktowych 

i umożliwiających ich rozwiązywanie; 

11) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne); 

12) udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez wykonywanie zadań określonych 

w § 91 statutu. 

 

§ 39. 

1. Dyżury nauczycieli: 

1) nauczyciele pełnią dyżury według grafiku dyżurów; 

2) grafik dyżurów zmienia się według potrzeb; 

3) dyżury pełnią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole; 

4) nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów przestrzegania 

ustaleń zawartych w statucie ZSCKR ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny. 

2. Dokładny zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego określa regulamin dyżurów 

nauczycieli. 

§ 40. 

1. Do zadań pedagoga należy: 

1) organizowanie współpracy z rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz specjalistami 

w zakresie udzielania pomocy; 

2) organizowanie na terenie szkoły wszelkich form i sposobów udzielania pomocy 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

32 

 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3) udzielanie porad, konsultacji, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli; 

4) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 

5) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

wychowawczych, opiekuńczych wynikających z programu wychowawczego szkół 

i programu profilaktyki; 

8) działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

10) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

12) udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez wykonywanie zadań 

określonych   w § 92 statutu. 

 

 

§41. 

Internat zatrudnia: 

1) kierownika internatu 

2) pracowników pedagogicznych, 

3) pracowników administracyjno – obsługowych. 

 

§ 42. 

Pracownikami pedagogicznymi są: wychowawcy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej. 
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§ 43. 

1. Do kompetencji i zadań kierownika internatu należy organizowanie i nadzorowanie procesu 

wychowawczo - opiekuńczego w internacie poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczo - opiekuńczego internatu; 

2) analizę okresową i roczną planu oraz składanie uwag i wniosków do dalszej pracy; 

3)  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez wychowawców internatu; 

4) organizowanie stałych i doraźnych zastępstw za nauczycieli wychowawców w internacie; 

5) przygotowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły planu organizacyjnego 

pracy internatu na dany rok szkolny; 

6) współorganizowanie lub organizowanie imprez szkolnych i internatowych oraz bezpośredni 

ich nadzór wg planu pracy i ustaleń; 

7) współpracowanie z Samorządem Uczniowskim szkoły i Radą Internatu w sprawach 

dotyczących zawieszenia w prawach mieszkańca internatu oraz innych  spraw uczniowskich; 

8) współpraca z wicedyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami  klas 

w sprawach pobytu młodzieży w internacie; 

9) organizowanie i nadzorowanie przestrzegania przez uczniów i wychowawców ustalonego 

w internacie i stołówce porządku oraz dbałość o czystość, estetykę w internacie, stołówce 

i na przyległym do tych obiektów terenie; 

10) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i opieki oraz bezpieczeństwa 

ppoż. w podległych obiektach, tj. internacie i stołówce; 

11) rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych w internacie; 

12) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w internacie oraz właściwych warunków pracy 

i stosunków  pracowniczych; 

13) wnioskowanie oraz współorganizowanie wyposażenia podległych obiektów  w sprzęt 

szkolny i stołówkowy; 

14) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sposobu wykorzystania bazy noclegowo-

żywieniowej na podległych obiektach w zakresie usług; 

15) branie czynnego udziału w wizytacjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione 

służby państwowe; 

16) zabezpieczanie i czuwanie nad zabezpieczeniem  mienia szkolnego w podległych obiektach 

17) terminowe rozliczanie uczniów mieszkających w internacie w zakresie odpłatności za 

wyżywienie; 

18) uczestniczenie w ustalaniu jednodniowego i tygodniowego menu z przestrzeganiem zasad 

żywienia zbiorowego; 

19) organizowanie i nadzorowanie żywienia młodzieży zamieszkującej w internacie; 

20) życzliwe i taktowne przyjmowanie interesantów w określonych dniach  i godzinach; 
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21) współpracuje z kierownikiem praktycznej nauki zawodu w sprawie zagospodarowania 

działki internackiej; 

22) uczestniczy w przeglądach technicznych budynku i urządzeń  w internacie;  

23) wspólnie z Dyrektorem ZSCKR ustala zakresy czynności dla pracowników internatu; 

24) w porozumieniu z Dyrekcją i kierownikiem administracyjnym planuje zakupy i remonty 

bieżące; 

25) organizuje współpracę ze środowiskiem. 

 

§ 44. 

Do obowiązków pracowników pedagogicznych internatu należy: 

1) stworzenie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w internacie; 

2) ustalanie wspólnie z samorządem grupy zadań i kierowanie prawidłowym ich wykonaniem; 

3) wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w internacie 

i w domu; 

4) udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków w internacie; 

5) udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych; 

6) dokonywanie wspólnie z samorządem grupy oceny wychowanków w zakresie nauki 

i zachowania w internacie; 

7) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie postępów 

w nauce i zachowaniu poszczególnych uczniów; 

8) zadbanie o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie u nich 

nawyków przestrzegania zasad higieny; 

9) uchylono  

10) egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny osobistej, 

zachowania porządku, zasad kultury i właściwych stosunków międzyludzkich; 

11) stałe przebywanie wśród wychowanków, organizacja nauki własnej i czasu wolnego; 

12) przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznych regulaminów; 

13) podnoszenie poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych; 

14) przestrzeganie przepisów bhp i zasad p. poż.; 

15) współpracowanie z rodzicami i decydowanie w porozumieniu z nimi o przebywaniu 

wychowanka poza terenem internatu w czasie innym, niż wynika to z rozkładu dnia; 

16) współpracowanie z pedagogiem szkolnym. 
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§ 45. 

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  ZSCKR tworzy się następujące stanowiska 

kierownicze: 

1) wicedyrektora, 

2) kierownika praktycznej nauki zawodu, 

3) kierownika administracyjno – gospodarczego. 

 

§ 46. 

1. Dyrektor ZSCKR powołuje wicedyrektora po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od  liczby oddziałów w zespole szkół i na jedno 

stanowisko przypada co najmniej 12 oddziałów. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły: 

1) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności; 

2) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli, podział zadań, 

przydział godzin i przedmiotów nauczania; 

3) prawuje nadzór pedagogiczny nad  nauczycielami m.in.: 

a) wprowadza w zakres obowiązków młodych nauczycieli, 

b) obserwuje lekcje i inne formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych, 

c) kontroluje dokumentację przebiegu nauczania, 

d) kontroluje systematyczność oceniania uczniów, 

e) gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli, 

f) nadzoruje pracę wychowawców w internacie, 

g) nadzoruje i kontroluje pracę kierownika praktycznej nauki zawodu; 

4) przygotowuje: 

a) plan nadzoru pedagogicznego, 

b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

c) harmonogram dyżurów nauczycieli, 

d) harmonogram obserwacji lekcji, 

e) szkolny zestaw programów nauczania, 

f) plan  wycieczek szkolnych, 

g) harmonogram konsultacji wychowawców klas i nauczycieli  z rodzicami; 

5) umożliwia nauczycielom dostęp do aktualnych programów  nauczania; 

6) sprawuje nadzór nad organizacją olimpiad, konkursów i zawodów; 

7) nadzoruje i koordynuje działania dotyczące matury i egzaminów potwierdzających 
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kwalifikacje zawodowe; 

8) nadzoruje i koordynuje działania dotyczące promocji szkoły oraz rekrutacji uczniów; 

9) kontroluje stan wyposażenia w pomoce dydaktyczne, ocenia ich stan oraz przydatność; 

10) prowadzi ewidencję nieobecności nauczycieli; 

11) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

12) sporządza wykazy zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i zajęć dydaktycznych 

płatnych; 

13) nadzoruje pracę komisji przedmiotowych i internatu szkoły; 

14) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym odrębnymi przepisami; 

15) wykonuje inne zadania bieżące zlecone przez Dyrektora ZSCKR; 

16) tworzy klimat wychowawczy i stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobowości 

uczniów; 

17) odpowiada za realizację zadań wynikających z uchwał Rady Pedagogicznej; 

18) realizuje zadania wychowawcze wynikające z  planu  pracy wychowawczej ZSCKR; 

19) uchylono  

20) uchylono 

21) uchylono 

22) uchylono  

23) uchylono 

24) uchylono  

25) uchylono  

26) uchylono 

27) uchylono  

 

§ 47. 

1. Dyrektor powołuje kierownika praktycznej nauki zawodu. 

2. Zakres obowiązków kierownika praktycznej nauki zawodu: 

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze szkoleniem praktycznym młodzieży; 

2) nadzorowanie, przygotowanie i realizacja planów szkolenia praktycznego uczniów i praktyk 

zawodowych; 

3) współpracowanie i zawieranie umów z gospodarstwami i zakładami pracy, w których 

uczniowie i słuchacze odbywają praktyki; 

4) przeprowadzanie kontroli praktyk zawodowych; 

5) współpracowanie z pracownikami pedagogicznymi internatu w celu zagospodarowania 

ogrodu i terenu wokół internatu; 

6) przydzielanie wraz z Komisją Przedmiotów Zawodowych zadań nauczycielom przedmiotów 
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zawodowych; 

7) współpracowanie z Dyrektorem i wicedyrektorem w zakresie organizacji ZSCKR; 

8) kontrolowanie prawidłowości oceniania i klasyfikowania uczniów z zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych; 

9) organizowanie i nadzór nad przebiegiem kursów, nauki jazdy i nauki pracy maszynami 

rolniczymi; 

10) opracowanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu; 

11) nadzorowanie przebiegu egzaminów zawodowych; 

12) prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami; 

13) planowanie i nadzorowanie prac przy uprawach polowych; 

14) prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora ZSCKR. 

  

§ 48. 

1. W ZSCKR zatrudnia się pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Pracownicy, o których mowa w ust.1, są odpowiedzialni za jakość pracy oraz za bezpieczeństwo 

i higienę pracy na swych stanowiskach. 

4. Zakres obowiązków kierownika administracyjno-gospodarczego określają odrębne przepisy. 
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VI. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 49. 

1. Ocenianiu w ZSCKR szkół podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, 

wychowawców internatu (w przypadku młodzieży mieszkającej w internacie), samych uczniów 

(samoocena) oraz uczniów danej  klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm  etycznych. 

 

§ 50. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, informując ucznia o: 

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności; 

2) skuteczności wybranych metod uczenia się; 

3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 

5. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy, 

Dyrektora ZSCKR i organów nadzoru pedagogicznego o: 

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się; 

2) wkładzie ucznia w pracę nad własnym rozwojem; 

3) postępach ucznia. 

 

§ 51. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu w ZSCKR. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę ma 

obowiązek ją uzasadnić. 

 

§ 52. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

§ 53. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek włożony przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 
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przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

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

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z 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. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

§ 54. 

1. Dyrektor ZSCKR prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych 

zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa 

jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

 

§ 55. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

określonych w §58 oraz oceny zachowania według kryteriów oceniania zachowania, określonych 

w §57. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć określonych 

w szkolnym planie nauczania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej 

określonej w §58 oraz oceny zachowania określonej w §57. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2015&qplikid=1#P1A329
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3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu, a  w przypadku klas maturalnych 

w grudniu. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu, klasyfikowanie końcowe – 

w kwietniu dla uczniów klas maturalnych. 

4. O przewidywanych śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) co najmniej 14 dni 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

5. O zagrażających uczniowi niedostatecznych śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia co najmniej 14 dni przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, natomiast wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować 

rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej w tym samym terminie.  

6. Oceny niedostateczne ze wszystkich zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje do dziennika 

najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

7. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej ustala się minimum na dzień przed 

zakończeniem semestru. 

8. O postępach ucznia w nauce jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani:  

1) podczas spotkań z nauczycielami; 

2) podczas zebrań klasowych rodziców (prawnych opiekunów); 

3) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 56. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

wychowawców internatu (w przypadku młodzieży mieszkającej w internacie), samych uczniów 

(samoocena), uczniów danej klasy wg Regulaminu wystawiania ocen zachowania. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły. 

3. Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu, organizowanej u pracodawcy 

i w indywidualnym gospodarstwie rolnym, ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 

praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu, 

wpisując ją  do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia.   

4. Ocenę z zajęć praktycznych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. Ocenę ogólną ustalają nauczyciele 

prowadzący zajęcia w danym semestrze lub kierownik praktycznej nauki zawodu/wicedyrektor 

i wpisują ją do dziennika lekcyjnego. 
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5. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

ZSCKR organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

6. Oceny, o których mowa w ust.3, nauczyciele i wychowawcy ustalają najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 57. 

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach, ustalając następującą 

śródroczną i roczną skalę: 

 stopień celujący  - 6 

 stopień bardzo dobry - 5 

 stopień dobry  - 4 

 stopień dostateczny  - 3 

 stopień dopuszczający - 2 

 stopień niedostateczny - 1 

2. Przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej stosuje się pełne brzmienie stopni bez znaków „+”i „–”. 

3. W klasyfikacji bieżącej stosuje się znaki „+" i „–” przy stopniach wymienionych w punkcie 1. 
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VII. REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA 

 

§ 58. 

I. Informacje wstępne. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych. 

2. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną/roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

wychowawców internatu pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia 

według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

4. Śródroczną/roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca na podstawie: 

1) oceny własnej; 

2) oceny proponowanej przez nauczycieli uczących w klasie – raz w semestrze, trzy tygodnie 

przed klasyfikacją; 

3) oceny proponowanej przez uczniów danej klasy; 

4) samooceny ucznia - wypełnianej przez ucznia na lekcji wychowawczej miesiąc przed 

klasyfikacją; 

5) oceny uzyskanej za frekwencję; 

6) oceny wychowawców internatu – dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
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o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę naganną bezwzględnie otrzymują uczniowie, którzy dopuścili się któregoś 

z wymienionych niżej przewinień: 

1) znęcanie się nad innymi bądź poniżanie cudzej godności; 

2) picie alkoholu i zażywanie środków odurzających; 

3) agresywne i aroganckie zachowanie się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz kolegów; 

4) kradzież; 

5) konflikt z prawem, o którym szkoła – dyrektor lub wychowawca – została poinformowana 

przez rodziców, policję, sąd, kuratora. 

7. Wychowawca, wystawiając ocenę roczną, uwzględnia ocenę semestralną z wyjątkiem oceny za 

frekwencję.  

8. Uczeń, który w ciągu semestru wykazał się jednym z poniższych zachowań, tzn.: 

1) reprezentował szkołę na zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych; 

2) ma 100% frekwencję; 

3) szczególnie angażował się w życie klasy i szkoły; 

może mieć podniesioną ocenę z zachowania przez wychowawcę o jeden stopień. 

II. Uwagi do realizacji. 

1. Warunki i sposoby oceniania zachowania, w tym kryteria ocen, ustalone są i zatwierdzane przez  

2. każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich  rodziców (na pierwszym 

spotkaniu Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. 

3. Na początku z rodzicami) o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania określonej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.  

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

5. O przewidywanej ocenie zachowania wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców nie 

później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie ustnej lub 

pisemnej.  Wymagane jest pisemne potwierdzenie tej informacji przez rodziców (podpis na piśmie 

powiadamiającym o przewidywanej ocenie bądź podpis w dzienniku przy adnotacji wychowawcy 

w rubryce „Kontakty z rodzicami”) oraz zapisywanie oceny przewidywanej w dzienniku. 

6. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły do ustalonej - ich zdaniem 

niezgodnie z regulaminem - rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Zastrzeżenia te zgłasza się 

od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

W skład komisji wchodzą : 
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) pedagog szkolny; 

4) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

7.  Komisja, o której mowa w ust.6, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

8.  Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej przez  wychowawcę. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

9.  Komisja ustala ocenę zachowania w drodze głosowania większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10.  Z pracy komisji sporządza się protokół, zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem. 

   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

III. Kryteria oceniania. 

Uczniowie oceniani są według następujących kryteriów: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

Uczeń: 

1) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

2) aktywnie uczestniczy w życiu klasy; 

3) chętnie i aktywnie bierze udział w apelach i imprezach organizowanych w szkole; 

4) jest aktywnym członkiem samorządu klasowego; 

5) jest aktywnym członkiem Samorządu Uczniowskiego; 

6) jest aktywnym członkiem działających na terenie szkoły kół zainteresowań i organizacji; 

7) jest ambitny, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

8) uzyskuje oceny cząstkowe i końcowe zgodnie z własnymi możliwościami; 

9) nie używa w czasie zajęć lekcyjnych telefonu komórkowego ani innych  urządzeń 

elektronicznych; 

10) dba o schludny wygląd, nosi ustalony w szkole jednolity strój; 

11) posiada odpowiedni strój na zajęciach praktycznych; 

12) posiada strój sportowy na zajęciach wychowania fizycznego; 
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13) zmienia obuwie; 

14) wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

15) jest przygotowany do lekcji – posiada podręcznik, zeszyt przedmiotowy zgodnie  z wymogami 

nauczycieli. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o tradycje i honor szkoły. 

     Uczeń: 

1) uczeń  zna prawa wewnątrzszkolne i ich przestrzega (statut szkoły, regulaminy, przedmiotowe 

systemy ocenienia); 

2) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

3) chętnie bierze udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz podczas różnych imprez 

i uroczystości; 

4) interesuje się sylwetką patrona szkoły; 

5) aktywnie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu Dnia Otwartych Drzwi. 

3. Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych 

Uczeń: 

1) przestrzega przepisów bezpieczeństwa; 

2) nie pali papierosów w szkole i poza nią; 

3) nie spożywa alkoholu w szkole i poza nią; 

4)  nie spożywa środków odurzających w szkole i poza nią; 

5) nie zachęca innych do ulegania nałogom; 

6) jest asertywny, nie ulega negatywnym wpływom rówieśników; 

7) czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia; 

8) przeciwdziała agresji; 

9) reaguje  na przejawy wandalizmu. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej oraz godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

     Uczeń: 

1) prezentuje wysoką kulturę osobistą; 

2) nie używa wulgaryzmów w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, w szkole i poza nią; 

3) jest zwykle taktowny w rozmowach; 

4) wykazuje się uczciwością w codziennym życiu szkolnym; 

5) reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

6) szanuje godność osobistą własną i innych; 

7) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych; 

8) szanuje mienie publiczne i własność prywatną; 

9) chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach; 

10) przestrzega zasad dobrego zachowania w szkole i poza nią; 

11) jest tolerancyjny, otwarty i życzliwy w kontaktach z innymi; 
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12) jest uczciwy i prawdomówny. 

5. Ocena za frekwencję (dotyczy jednego semestru) wystawiana jest według następujących zasad: 

1) wzorowe – zero  jednostek 

2) bardzo dobre – do 4   jednostek 

3) dobre – do 8   jednostek 

4) poprawne – do 16   jednostek 

5) nieodpowiednie – do 50 jednostek 

6) naganne – powyżej 50 jednostek. 

Jednostka = 1 godz. nieusprawiedliwiona lub 3 spóźnienia.  

Uczeń nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawna jeżeli za frekwencję uzyskał 

ocenę nieodpowiednią lub naganną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

48 

 

VIII. KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW SZKÓŁ DZIENNYCH 

 

§ 59. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednych, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin  klasyfikacyjny. 

5. Wniosek na piśmie, o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, należy złożyć nie później niż 

3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również: 

1) uczniowi, który zmienia typ szkoły (zawód) - o ile zachodzi taka potrzeba; różnice 

programowe z przedmiotów objętych planem nauczania w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane w terminie i na zasadach ustalonych z nauczycielami danych 

przedmiotów; 

2) uczniowi kontynuującemu we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się 

w poprzedniej szkole. 

8. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

ZSCKR organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej 

lub  rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny 

zdaje uczeń   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki 

oraz spełniający  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza ZSCKR. 

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

z technologii informacyjnej, informatyki  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

10.  Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 13, uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) 
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ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza ZSCKR, liczbę 

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 

dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

ZSCKR, nie obejmuje przedmiotu wychowania fizycznego. Uczniowi temu nie ustala się  również 

oceny zachowania. 

13. Egzamin klasyfikacyjny: 

1) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, 

2) dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora ZSCKR.  

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor ZSCKR lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze (jako  

przewodniczący komisji); 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący); 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (jako członek Komisji). 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię 

i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu dołącza się 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. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez 

Dyrektora ZSCKR. 

16. Ocena niedostateczna z egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego dla dokonania klasyfikacji 

rocznej, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, przeprowadzonego zgodnie 

z § 63.  

 

§ 60. 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna)  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
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roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 62 ust. 6 i § 63. 

 

§ 61. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora ZSCKR, 

jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone od dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

ZSCKR powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor ZSCKR albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor ZSCKR powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem tej  szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 62 ust. 6 i § 63. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

2) skład komisji, 

3) termin sprawdzianu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania (pytania) sprawdzające, 
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6) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 

2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora ZSCKR w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia  zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 62. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę), jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania, otrzymał oceny roczne 

wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust.6. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). 

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 
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8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 7, wlicza się także końcowe oceny uzyskane z tych zajęć. 

9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 7, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

§ 63. 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednego albo z dwóch 

 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem   

technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma 

formę  zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektor ZSCKR do dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora ZSCKR. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor ZSCKR albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor 

ZSCKR powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin, skład komisji, 

termin egzaminu poprawkowego,  imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu 

poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się 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. 
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora ZSCKR, jednak nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę z wyjątkiem § 62 pkt.6 

 

§ 64. 

Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

z zastrzeżeniem §57 i po uwzględnieniu §61. 
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IX. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY  

W SZKOLE POLICEALNEJ 

 

§ 65. 

Uchylono 

 

§ 66. 

Uchylono 

 

§ 67. 

Uchylono 

 

§ 68. 

Uchylono 

 

§ 69. 

Uchylono 

 

§ 70. 

Uchylono 

 

§ 71. 

Uchylono 

 

§ 72. 

Uchylono 

 

§ 73. 

Uchylono 

 

§ 74. 

Uchylono 

 

§ 75. 

Uchylono 

 

 

§ 76. 

Uchylono 

 

§ 77. 

Uchylono 
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X. ZASADY REKRUTACJI W SZKOLE DLA MŁODZIEŻY 

 

§ 78. 

1. Rekrutacji do ZSCKR dokonuje powołana przez Dyrektora ZSCKR szkolna komisja rekrutacyjno-

kwalifikacyjna w oparciu o opracowany regulamin i 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 ZSCKR. 

3. Rekrutacja do ZSCKR odbywa się wg wytycznych Lubelskiego Kuratora Oświaty 

za pośrednictwem elektronicznego naboru. Kandydaci z poza województwa lubelskiego składają 

dokumenty bezpośrednio do sekretariatu ZSCKR. 

4. Kandydaci przyjęci do ZSCKR  przedkładają następujące dokumenty: 

1) świadectwo ukończenia szkoły; 

2) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie 

4) 2 zdjęcia. 

 

 

 

 

 

XI. ZASADY REKRUTACJI W SZKOLE POLICEALNEJ 

 

§ 79.  

Uchylono 
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XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 80. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej, opieki wychowawczej, zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

2) poszanowania godności osobistej; 

3) życzliwego traktowania; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza to dobra innych osób; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonego sposobu kontroli postępów 

w nauce; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, w tym sprzętu elektronicznego, środków 

dydaktycznych i zbiorów biblioteki; 

8) wpływania na życie ZSCKR oraz klas przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

(na zasadach dobrowolności) w organizacjach legalnie działających na terenie ZSCKR 

9) pisemnej informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

2. Ponadto uczeń ma prawo do: 

1) korzystania z pomocy materialnej - na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

2) pomocy w przypadku trudności w nauce, w tym przez korzystanie z poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

 

§ 81. 

Uczeń ma obowiązek: 

1) dbałości o dobre imię ZSCKR poprzez godne zachowanie w szkole i poza nią oraz 

reprezentowania jej na zewnątrz; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych; 

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

i patriotycznych; 

4) kultywowania tradycji ZSCKR, w tym uczestniczenia w ceremoniach i uroczystościach 

szkolnych; 

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

pracowników ZSCKR oraz innych osób; 

6) poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych; 
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7) dbałości o higienę osobistą, estetykę ubioru oraz porządek; 

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

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

przez Dyrektora ZSCKR i nauczycieli; 

10) dbałości o czystość mowy ojczystej; 

11) przestrzegania zasady nieskorzystania podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych 

prywatnych urządzeń elektronicznych mogących dezorganizować te zajęcia; 

12) respektowania zasad i form usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach określonych 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i przez wychowawcę klasy; 

13) respektowania warunków usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych  

a) w przypadku uczniów zgodnie z regulaminem usprawiedliwiania nieobecności 

i zwalniania z zajęć zawartym w Programie Poprawy Frekwencji: 

b) uchylono 
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XIII. NAGRODY I KARY 

 

§ 82. 

1. Ucznia nagradza się za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) reprezentowanie ZSCKR w olimpiadach, konkursach i zawodach; 

5) odwagę. 

2. Uczeń może być nagrodzony: 

1) wyróżnieniem wobec klasy przez: nauczyciela, wychowawcę klasy lub Dyrektora ZSCKR; 

2) wyróżnieniem przez Dyrektora ZSCKR wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas 

lub uczniów ZSCKR; 

3) nagrodą od Rady Pedagogicznej w formie książki, dyplomu lub listu pochwalnego. 

3. Nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów (klasie). 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez 

władze oświatowe oraz inne instytucje i organizacje według odrębnych zasad i przepisów. 

 

§ 83. 

1. Za naruszenie przepisów szkolnych stosuje się wobec ucznia karę, która może być wymierzona w 

sytuacji gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku oraz istnieje uzasadnione 

przypuszczenie, iż zastosowana kara przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego 

2. Uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) naganą udzieloną przez wychowawcę wobec klasy; 

3) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

4) pozbawieniem pełnienia funkcji; 

5) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora ZSCKR; 

6) naganą udzieloną przez Dyrektora ZSCKR; 

7) skreśleniem z listy uczniów. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

4. Podstawę do skreślenia ucznia z listy uczniów mogą stanowić następujące zachowania: 

4) nagminne i nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych, gdy udokumentowane 

interwencje wychowawcy nie przynoszą rezultatu; 

5) co najmniej 2 miesiące nieprzerwanego i nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć 
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lekcyjnych, gdy udokumentowane interwencje wychowawcy nie przynoszą rezultatu (w tym 

także z powodu pobytu w areszcie w ramach kary lub środka zapobiegawczego); 

6) przebywanie na terenie i w czasie imprez organizowanych przez ZSCKR w stanie 

nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie lub 

rozprowadzanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 

7) używanie obraźliwych słów i gestów wobec nauczycieli i pracowników ZSCKR; 

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

9) wyłudzanie pieniędzy lub innych korzyści od innych uczniów; 

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

wybuchowych lub broni białej; 

11) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu; 

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

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

ZSCKR; 

13) zabór lub zniszczenie mienia należącego do ZSCKR, jego uczniów lub pracowników, 

14) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób, o których mowa 

w pkt 9; 

15) świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie. 

5. Wniosek o skreślenie ucznia z listy może być złożony w formie ustnej lub pisemnej na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

6. Skreślenie ucznia z listy uczniów może wnioskować wychowawca klasy lub inni członkowie 

Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów ZSCKR. 

8. Dyrektor ZSCKR przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który wyraża swoją  

opinię na piśmie, opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora ZSCKR. 

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

słuszność, Dyrektor ZSCKR podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów oraz 

powiadamia ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów tego ucznia. 

10. Do postępowania w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów stosuje się przepisy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

11. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez ZSCKR do dnia 

uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu go z listy uczniów. 

12. Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby (na okres nie dłuższy niż pół roku), 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub Samorządu Uczniowskiego. 

13. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów prawnych ucznia 

o zastosowanej wobec niego karze, a także o przyznanej mu nagrodzie. 

14. Uchylono 
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15. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do odwołania się od wymierzonej 

kary: 

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

powiadomienia ucznia 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). 
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XIV. OPIEKA I POMOC UDZIELANA UCZNIOM  

 

§ 84. 

1. Opieka i pomoc uczniom którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych  lub losowych potrzebne 

jest wsparcie, realizowana jest poprzez: 

1) indywidualną opiekę, szczególnie w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w 

ZSCKR; 

2) systematyczne i nie stresujące wdrażanie uczniów do obowiązków szkolnych; 

3) udzielanie indywidualnej pomocy w nauce; 

4) ustalanie z rodzicami (prawnymi opiekunami)  metod i form współpracy w celu 

eliminowania niekorzystnych barier rozwojowych u uczniów; 

5) aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy w szkole i w domu; 

6) pracę z pedagogiem szkolnym. 

2. ZSCKR zapewnia doraźną lub stałą pomoc wszystkim uczniom znajdującym się w trudnych 

warunkach rodzinnych, dotkniętych nagłymi sytuacjami losowymi poprzez: 

1) pomoc materialną i rzeczową (w miarę posiadanych środków); 

2) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej do instytucji, które są do tego celu 

powołane; 

§ 85. 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w realizacji  

zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych w celu stwarzania optymalnych 

warunków dla wszechstronnego rozwoju młodzieży. 

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności poprzez: 

1) opiniowanie wewnątrzszkolnych dokumentów określających realizację procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego; 

2) określenie terminów spotkań Rady Pedagogicznej z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

3) uczestnictwo rodziców (prawnych opiekunów) w organizowanych przez ZSCKR 

imprezach i uroczystościach; 

4) okresowe spotkania z nauczycielami i wychowawcami. 
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XV.ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA  

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

§86. 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu 

oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania 

wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

6) wychowawcy internatu; 

7) pracownik socjalny; 

8) asystent rodziny; 

9) kurator sądowy; 

10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 

oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) pedagog; 

3) pracownicy poradnii psychologiczno- pedagogicznej; 

4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

 

§ 87. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 
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w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych 

w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:  

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym; 

5) zajęcia logopedyczne. 

3. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i nauczycieli; 

4. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii 

poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają 

ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.   

 

 

§ 88. 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny 

i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych, zawodowych 

i obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą. 
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3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych 

i w domu. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

4) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

5) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

6) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu; 

7) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

6. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

7. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

 

§ 89. 

1. W ZSCKR pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
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psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która 

polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, 

analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory 

ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują 

trudności / zdolności lub zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy 

z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy przekazuje informację 

na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie 

indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli 

uczących w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale  w celu: 

skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania 

wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z uczniem, dostosowania 

metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli 

pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 

nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej 

poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub 

w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 
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10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się 

rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy powyższą informację przekazuje na spotkaniu 

z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu 

dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację 

zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 

nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, 

występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 

rozwiązania problemu ucznia.  

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica.  

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych 

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

18. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy. 

19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych 

decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

23. W szkole zatrudniony jest pedagog, na miarę potrzeb inni specjaliści, posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

24. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni 
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nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W szkole mogą 

być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji 

społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w  Biłgoraju. 

 

§ 90. 

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia 

w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez 

wychowawcę; 

7) uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę 

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest 

obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na 

podstawie tego orzeczenia; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
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psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

13) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy. 

 

§ 91. 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do 

obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności / zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  

4) wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, 

obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów 

w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację 

z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. 

Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji 

medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć 

również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej 

diagnozy; 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie; 
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6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w szkole; 

7) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba; 

8) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

9) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  i postępach ucznia; 

10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

12) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;  

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

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

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów  z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy 

w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  
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10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

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

organizowania sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce; 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;  

13) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy.  

§ 92. 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne  i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej                       

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 

i wychowawców; 

9) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad                          

w zakresie wychowania; 
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10) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych 

i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  

WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dziecka i ucznia;  

12) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

13) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

14) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych. 

 

§ 93. 

W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone 

jest w oddziałach ogólnodostępnych/integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym.  

 

§ 94. 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny  i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

§ 95. 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym 

roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 



Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu 

 

73 

 

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas 

tych zajęć.  

§ 96. 

1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korygujące wady mowy,  

b) korekcyjno-kompensacyjne, 

c) zajęcia specjalistyczne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu 

poradni pp; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

§ 97. 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

2. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

maturalnego i zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE  

w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są egzaminy. 

3. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 98. 

1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub 

zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 
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szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania 

zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog lub inny specjalista; 

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane 

udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie  o obowiązku ochrony 

danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych 

dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może 

uczestniczyć w pracach zespołu. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje 

program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie.  

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany 

poprzedni program.  

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – zakres  działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań  o charakterze 

socjoterapeutycznym, 

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 

dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 
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5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, 

jeżeli występuje taka potrzeba. 

9. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia.  Wychowawca zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu 

listownie lub telefonicznie. 

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu 

funkcjonowania ucznia.                                  

11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są 

niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane.    

12.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w nim 

zawartych.  

 

§ 99.  

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na 

czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego 

z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu 

prowadzenia zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić  
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w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca 

prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na 

zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym 

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie 

z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).   

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić 

na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie 

do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek, 

o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły 

akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi od 12 do 16, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia 

w życiu szkoły; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

14.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji 

nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy 

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 

Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ 

prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

15.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, 

gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem 

lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie 

ucznia do szkoły.    
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16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, 

że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. dyrektor szkoły w przypadku 

zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię pp, która wydała 

orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 
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XVI. SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

§ 100. 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia 

i zawodu.  

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 uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości 

wyborów edukacyjnych  i zawodowych.  

4. Cele ogólne programu: 

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

szkoły policealnej, wyżej, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy; 

2) pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 

wyboru zawodu; 

3) wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, 

uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do 

wykonywania wybranego zawodu;  

4) rozwijanie w uczniach 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. 

5. Cele szczegółowe:  

1) w zakresie pracy z młodzieżą: 

a) kształtowanie umiejętności określania własnych celów życiowych, mocnych i słabych 

stron, 

b) analiza własnego stanu zdrowia pod kątem wybranego zawodu, 

c) rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju, 
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d) zapoznanie z procedurami osiągnięcia kwalifikacji zawodowych, 

e) zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, 

f) wskazanie uczniom możliwych form zatrudnienia, 

g) wyzwalanie własnego wewnętrznego potencjału, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) wzmocnienie poczucia własnej wartości,  

j) rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się, 

k) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

l) poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy, 

m) zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy w regionie, w kraju i za granicą,  

n) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy, 

o) nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu 

pracy, 

p) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

q) planowanie własnego rozwoju, 

2) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 

 

§ 101. 

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

1) realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych, 

podstaw przedsiębiorczości, wos-u, przedmiotów zawodowych i innych zajęć prowadzonych z 

uczniami;  

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

3) wycieczki zawodoznawcze; 

4) aktywny udział młodzieży podczas „Dnia otwartych drzwi”;  

5) informowanie rodziców o procedurach egzaminów zawodowych, specyfice zawodu 

wybranego przez ucznia, dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej; 

6) wykorzystanie testów, ankiet i innych narzędzi podczas zajęć klasowych;  

7) opracowanie i wykorzystanie scenariuszy lekcji wychowawczych związanych z doradztwem 

zawodowym; 
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8) gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, pedagog, osoby 

zajmujące się doradztwem zawodowym); 

9) wyposażenie uczniów w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu 

się o pracę.  

 

§ 102. 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) bibliotekarza; 

5) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy). 

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice. 

3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego; 

2) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej. 

 

§103. 

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 uczniów; 

4) potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach  z rodzicami oraz 

podczas spotkań indywidualnych z rodzicami. 

 

§ 104. 

1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.                                                  

       Uczniowie: 

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

i dalszej drogi edukacyjnej; 

2) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony; 
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3) potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe 

decyzje edukacyjne i zawodowe. 

 

§ 105. 

1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.                                                                                            

       Rodzice: 

1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje 

dziecko; 

2) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, 

temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu 

kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka; 

3) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka; 

4) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka; 

5) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji. 
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XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 106. 

1. ZSCKR używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. ZSCKR posiada pieczęci dla wszystkich szkół wchodzących w skład ZSCKR: 

 Technikum w Różańcu 

 Branżowa Szkoła I stopnia w Różańcu 

 Szkoła Policealna w Różańcu 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Różańcu 

 

§ 107. 

ZSCKR posiada sztandar. 

 

§ 108. 

1. ZSCKR prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 

lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej 

dokumentacji (z późn. zm.). 

2. ZSCKR prowadzi księgę uczniów, do której wpisuje się imię ( imiona), nazwisko oraz datę i 

miejsce urodzenia i adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwisko rodziców (prawnych 

opiekunów), adres zamieszkania, datę przyjęcia do szkoły oraz klasę, do której ucznia lub 

słuchacza przyjęto. 

3. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły lub datę i przyczynę opuszczenia 

szkoły przez ucznia. 

4. ZSCKR prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg 

nauczania w danym roku szkolnym. 

5. ZSCKR prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen. 

6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen. 

Odpis arkusza ocen może być również wydany za potwierdzeniem odbioru. 

7. Dyrektor ZSCKR ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 
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§ 109. 

Szczegółowe zasady prowadzenia przez ZSCKR gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy.     

 

§ 110. 

Uchwalanie i zmiany w statucie: 

1. Statut tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Samorządu Uczniowskiego 

i Rady Rodziców. 

2. Wszelkie zmiany w statucie i regulaminach leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej. 

3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy ZSCKR. 

4. Zmiany w regulaminach do statutu stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

§ 111. 

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.  

 

 

 


