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Załącznik do uchwały Nr 4/2017 z dnia 30.11.2017r. rady pedagogicznej 

Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy  Państwowej Wyższej 

Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w sprawie uchwalenia statutu 

Akademickiej Szkoły Policealnej w Łomży 

 

 

 

 

Statut 

 

Akademickiej Szkoły Policealnej  

  w Łomży 
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) zespole – należy przez to rozumieć Akademicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy 

Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; 

2) szkole - należy przez to zrozumieć Akademicką Szkołę Policealną w Łomży; 

3) dyrektorze zespołu – należy przez to rozumieć dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki                                          

i Przedsiębiorczości w Łomży; 

4) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Akademickiej Szkoły Policealnej w Łomży; 

5) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Akademickim 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki                              

i Przedsiębiorczości w Łomży i realizujących zajęcia dydaktyczne w Akademickiej 

Szkole Policealnej w Łomży; 

6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Informatyki 

i Przedsiębiorczości w Łomży; 

7) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. 

§ 2. 

1. Nazwa szkoły brzmi: Akademicka Szkoła Policealna w Łomży. 

2. Szkoła jest szkołą publiczną przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie średnie 

lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 

3. Szkoła wchodzi w skład Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy 

Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

4. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Wiejskiej 16 w Łomży. 

§ 3. 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki                             

i Przedsiębiorczości w Łomży. Siedziba organu prowadzącego mieści się przy                       

ul. Akademickiej 14 w Łomży. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty. 

3. Statutowa działalność szkoły jest finansowana z subwencji oświatowej oraz środków 

własnych. 

        § 4. 

1. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie dziennym, przez pięć dni w tygodniu,                           

w wymiarze przewidzianym w ramowym planie nauczania dla tego typu szkoły. 

2. Szkoła realizuje proces kształcenia w oparciu o obowiązujące podstawy programowe 

kształcenia w zawodach, tj. obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania 

opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów 

lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględnione w programach nauczania                   

i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych                       

oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach. 
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3. Zawody w których kształci szkoła ustala dyrektor zespołu, w porozumieniu z organem 

prowadzącym zespół, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy 

co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

                                                       § 5. 

Szkoła może prowadzić kształcenie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, w następujących zawodach:                                

1) asystentka stomatologiczna – symbol cyfrowy 325101; 

2) higienistka stomatologiczna – symbol cyfrowy 325102; 

3) tchnik farmaceutyczny -  symbol cyfrowy 321301;  

4) technik masażysta – symbol cyfrowy 325402; 

5) terapeuta zajęciowy – symbol cyfrowy 325907; 

6) opiekunka dziecięca – symbolcyfrowy 325905;  

7) opiekun medyczny – symbol cyfrowy 532102; 

8) opiekun osoby starszej – symbol cyfrowy 341202. 

            

§ 6. 

Szkoła: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania właściwych                    

dla tego typu szkoły; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów  w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) realizuje programy nauczania, uwzględniające obowiązujące podstawy programowe 

kształcenia w danym zawodzie, w którym prowadzi kształcenie; 

4) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania  i promowania  uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów                    

i sprawdzianów; 

5) umożliwia podtrzymywanie uczniom tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej                       

oraz kultury i tradycji regionalnej. 

§ 7. 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania 

z bazy lokalowej i dydaktycznej, która dysponuje zespół, a w szczególności: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;   

2) biblioteki szkolnej z czytelnią czasopism, księgozbioru podręcznego oraz multimedialne 

centrum informacyjne; 

3) sali gimnastycznej oraz siłowni wraz z zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  

4) gabinetu pedagoga szkolnego;  

5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

6) pomieszczeń administracyjno–gospodarczych;  

7) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.  

2. Wyposażenie pracowni w sprzęt i środki dydaktyczne  zapewnia realizację treści 

kształcenia określonych w obowiązujących podstawach programowych kształcenia. 

3. Szczegółową organizację i zasady korzystania z pracowni określają regulaminy pracowni. 

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły 

§ 8. 

1. W szkole realizowane są  cele i zadania  tożsame z celami i zadaniami zespołu, które 

określono w § 10. statutu zespołu, poza tym szkoła: 
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1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły oraz tytułu zawodowego w nauczanych w szkole 

zawodach, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

2) kształtuje postawy zawodowe wynikające ze specyfiki danego zawodu i kodeksów 

deontologicznych pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

2.    Dla prawidłowego wykonywania działałności statutowej szkoła musi posiadać surowce 

farmaceutyczne oraz produkty lecznicze niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego 

zgodnie z obowiązujacą podstawą programową kształcenia w zawodach, w których 

kształci szkoła. 

 

                                                                   § 9. 

Uczniom szkoły udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, na zasadach                             

i w formach określonych w § 11. statutu zespołu. 

§ 10. 

Uczniowie szkoły mogą otrzymywać stypendia socjalne i motywacyjne na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

§ 11. 

Warunki i sposoby zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki                           

oraz pobytu w szkole,  a także w trakcie zajęć poza szkołą, określono w § 13. statutu zespołu. 

 

§ 12. 

1. Uczniowie szkoły objęci są doradztwem zawodowym w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa. 

2. Cele, zadania, formy oraz sposób realizacji zadań szkoły w tym obszarze,  określono                       

w §14. statutu zespołu. 

§ 13. 

1. W szkole opracowuje się, realizuje i poddaje ewaluacji program wychowawczo -  

profilaktyczny kierowany do uczniów szkoły i nauczycieli zespołu realizujących zajęcia 

dydaktyczne z uczniami szkoły, nazywany dalej programem. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1 obejmuje treści i zadania o charakterze 

wychowawczym  i profilaktycznym skierowane do uczniów i opracowane na podstawie 

wyników przeprowadzonej  diagnozy  potrzeb i problemów, w tym zachowań 

ryzykownych i chroniących, występujących w środowisku szkolnym.  

3. Podstawowym celem programu jest wspieranie uczniów w osiąganiu pełnej dojrzałości                  

w czterech podstawowych sferach:  

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez uczniów wiedzy, umiejętności i postaw 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia, podejmowania zachowań 

prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

3) społecznej -  ukierunkowanej na przygotowanie uczniów do  konstruktywnego pełnienia 

ról społecznych; 

4) duchowej – ukierunkowanej   na pomoc uczniom w budowaniu konstruktywnego systemu 

wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. 

4. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu zadań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej i obejmuje: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym 

rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 
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ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków i substancji psychoaktywnych; 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją 

sytuacje rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano 

wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

5. Program stanowi integralną część procesu edukacyjnego szkoły i realizowany jest                           

w formie działań indywidualnych i grupowych przez wszystkich opiekunów oddziałów, 

nauczycieli w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu, dyrektora zespołu,  pedagoga 

szkolnego, pielęgniarkę szkolną i pracowników szkoły.  

6. W oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, poszczególni nauczyciele - 

opiekunowie oddziałów opracowują na dany rok szkolny  plany wychowawczo – 

profilaktyczne dla danego oddziału. 

7. W realizacji programu mogą wspierać szkołę podmioty zewnętrzne określone w § 15. 

statutu zespołu, z którymi zespół współpracuje. 

Rozdział 3. Organy szkoły 

§ 14. 
Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej 

Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, o którym mowa w §18. statutu 

zespołu.  

2) Rada pedagogiczna, o której mowa w §19 - §21statutu zespołu; 

3) Samorząd uczniowski Akademickiej Szkoły Policealnej w Łomży, o ile taki samorząd 

zostanie utworzony. 

 

§ 15. 

Sposób powierzania stanowiska dyrektora zespołu oraz zadania, kompetencje i obowiązki 

dyrektora określono w §18. statutu zespołu.  

§ 16. 

1. Zasady tworzenia i organizacji oraz kompetencje i obowiązki rady pedagogicznej 

określono w § 19. – § 21. statutu zespołu. 

2. W zakresie klasyfikowania i promowania uczniów szkoły rada pedagogiczna złożona                  

z nauczycieli szkoły, zachowuje swoją odrębność. 

§ 17. 
1. W szkole może działać samorząd uczniowski, złożony z uczniów szkoły. 

2. Prawa, kompetencje, organizację i zasady działania samorządu uczniowskiego określono 

w §22. statutu zespołu. 

       § 18. 
Współpracę organów szkoły koordynuje dyrektor zespołu oraz rozstrzyga spory miedzy nimi 

w sposób i na zasadach określonych w statucie zespołu. 
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 Rozdział 4.  Organizacja Szkoły 

             § 19. 

1. Organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym, w tym terminy rozpoczynania                      

i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych  oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły, będący częścią arkusza organizacji zespołu. 

3. Zasady opracowania, zawartość i sposób zatwierdzania arkusza określono w satucie 

zespołu. 

§ 20. 

1. Akademicka Szkoła Policealna w Łomży prowadzi kształcenie w systemie dziennym, 

przez 5 dni w tygodniu, w wymiarze przewidzianym w ramowym planie nauczania dla 

tego typu szkoły. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

3. Przeciętna liczba uczniów w nowotworzonym oddziale powinna wynosić minimum                     

25 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego, dopuszcza się możliwość utworzenia 

oddziału przy mniejszej liczbie uczniów. 

4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, wyznaczony przez dyrektora zespołu. 

§ 21. 

1. Podstawowymi formami pracy szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego w wymiarze 

określonym w ramowym planie nauczania dla tego typu szkoły, przy czym podziału 

godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe 

praktyczne, tym zajęcia praktyczne, w danym zawodzie dokonuje dyrektor zespołu 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego w sprawie ramowych 

planów nauczania; 

2) praktyki zawodowe, realizowane u pracodawców w wymiarze okreslonym w podstawie 

programowej kształcenia w danym zawodzie; 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

4) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  o których mowa                                    

w §11 statutu zespołu; 

5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

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

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Godzina zajęć praktycznych i praktyk zawodowych trwa 60 minut. 

§ 22. 

1. Dyrektor zespołu corocznie dokonuje podziału uczniów na grupy na zajęciach 

edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych środków. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie,                             

dla  których z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

2) w przypadku prowadzenia kształcenia w zawodzie na podstawie modułowego programu 

nauczania do zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w tym programie;  
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3) na zajęciach praktycznej nauki zawodu;  

4) w przypadku wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – 

także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 26 uczniów  na zajęciach 

o których mowa w ust. 2 pkt.4.  lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których 

mowa w ust. 2 pkt. 1. podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą 

być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

§ 23. 

1. Za organizację praktycznej nauki zawodu odpowiedzialny jest dyrektor zespołu lub/i 

kierownik szkolenia praktycznego, o ile takie stanowisko w zespole zostanie utworzone. 

2. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w publicznych i niepublicznych 

placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz u pracodawców.  

3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest na podstawie umowy zawartej między 

dyrektorem zespołu a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki 

zawodu.  

4. Organ prowadzący zespół zapewnia środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie 

praktycznej nauki zawodu. Szczegółowe zasady organizowania i finansowania 

praktycznej nauki zawodu określają przepisy prawa oświatowego w sprawie praktycznej 

nauki zawodu.  

5. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. 

6. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów: 

1) w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy 

w danym zawodzie oraz i pogłębienia wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

2) w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

8. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,                        

w tym również w okresie ferii letnich. 

9. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. W przypadku  zajęć praktycznych 

organizowanych  u pracodawców, mogą  je prowadzić również instruktorzy praktycznej 

nauki zawodu. 

10. Praktyki zawodowe prowadzone są pod kierunkiem nauczycieli. Praktyki zawodowe 

organizowane u pracodawców, mogą być również prowadzone przez pracodawców                     

lub wyznaczonych przez nich pracowników. 

11. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów 

na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć                     

i praktyk określa program nauczania do danego zawodu. 

12. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu nie może przekraczać 8 godzin, 

z tym że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 

przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów                    

w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu łącznego 

tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego                      
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w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, o którym mowa w przepisach                     

w sprawie ramowych planów nauczania; 

13. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe 

tylko u tych pracodawców gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika                         

z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

14. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że                   

w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

15. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest indywidualnie lub w grupach.  

16. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania do danego 

zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu. 

17. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje dyrektor zespołu, w porozumieniu                     

z podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę 

zawodu. 

18. Szkoła kierując uczniów na praktyczną naukę zawodu: 

1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu; 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu; 

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

§ 24. 

1. Uczniowie szkoły mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej, czytelni czasopism, 

księgozbioru podręcznego oraz multimedialnego centrum informacji. 

2. Funkcje, zadania, organizację  biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza 

określono w §31 statutu zespołu. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki 

nauczyciela bibliotekarza  reguluje statut zespołu. 

 

§ 25. 

1. Uczniowie korzystają z pracowni szkolnych znajdujących się  w zasobach zespołu,                         

a w szczególności pracowni laboratoryjnych, ćwiczeniowych, w tym symulacyjnych. 

2. Wyposażenie pracowni w sprzęt i środki dydaktyczne  zapewnia realizację treści 

kształcenia określonych w podstawach programowej kształcenia w zawodach, dla 

poszczególnych zawodów, w których kształci szkoła, 

3. Szczegółową organizację i zasady korzystania z pracowni określają regulaminy pracowni. 

4. Przed rozpoczęciem cyklu kształcenia w danej pracowni uczniowie są zapoznawani                     

z regulaminem, co zostaje udokumentowane w dzienniku zajęć.  

Rozdział 5.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 26. 

1. Nauczyciele uczący w szkole są pracownikami Akademickiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości 

w Łomży.  

2. Szczegółowe zadania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowców oddziałów                                    

i praktycznej nauki zawodu, określono w § 33 - § 38 statutu zespołu.  

3. Nauczyciele uczący w szkole uczestniczą w szkolnych i pozaszkolnych formach 

doskonalenia. Doskonalenie nauczycieli uwzględnia się w planie nadzoru pedagogicznego 

szkoły. 

4. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół. 
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5. W szkole mogą być tworzone inne poza określonym w ust.4, nauczycielskie zespoły 

zadaniowe. Zespoły nauczycielskie w drodze zarządzenia powołuje dyrektor zespołu, a w 

szczególności: 

1) wskazuje skład zespołu; 
2) wskazuje na wniosek zespołu, przewodniczącego zespołu; 
3) określa zadania zespołu i czas jego funkcjonowania. 

 

Rozdział 6.   Uczniowie szkoły 

§ 27. 

Rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

oświatowego w sprawie rekrutacji uczniów do szkół. 

§ 28. 

Na semestr programowo wyższy przyjmuje się uczniów z godnie z właściwymi przepisami 

prawa oświatowego w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły                     

do szkoły. 

§ 29. 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających   bezpieczeństwo 

oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy; 

3) poszanowania godności i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

4) rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

5) jawności procesu kontroli i oceny; 

6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczegółności dotyczących życia szkoły,                      

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli to nie narusza dobra innych osób; 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

9) zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole; 

10) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i materialnej w ramach posiadanych przez szkołę 

środków i możliwości. 

§ 30. 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny                            

na własną odpowiedzialność. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, 

zagubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Uczniowie mają prawo korzystać na terenie zespołu z telefonów komórkowych i innego 

sprzętu elektronicznego wyłącznie poza zajęciami lekcyjnymi i innymi formami zajęć 

edukacyjnych, które prowadzone są w szkole. 

3. Podczas zajęć, o których mowa w ust.2 istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. 

4. Uczeń/Uczennica zobowiązany/na jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego 

i innego sprzętu elektronicznego do plecaka/torby, przed rozpoczęciem zajęć danych 

edukacyjnych, o których mowa w ust.2. 

5. Użycie przez ucznia/uczennicę telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach związanych z realizacją 

procesów edukacyjnych i na prośbę nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 
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6. Uczniowi/Uczennicy  nie wolno: 

1) filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich 

wiedzy i zgody; 

2) nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

7. Nieregulaminowe użycie przez ucznia/uczennicę telefonu lub innego sprzętu 

elektronicznego w czasie sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych i odpowiedzi 

ustnych, skutkuje wystawieniem uczniowi/uczennicy oceny niedostatecznej z danej formy 

sprawdzania wiedzy i umiejętności. Zapisy ust. 8 – ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego, ma miejsce 

po raz pierwszy, wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą.  

9. Kolejne przypadki łamania ustalonych zasad skutkują udzieleniem kar regulaminowych, 

określonych w statucie szkoły. 

10. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

§ 31. 

 

1. Obowiązkiem uczniów jest: 

1) systematyczne  i aktywne uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych                     

i w życiu szkoły; 

2) poznawanie tradycji szkoły, współuczestniczenie w jej tworzeniu i godne reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz; 

3) poszanowanie praw i godności osobistej nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

pacjentów, pracowników placówek szkolenia praktycznego oraz pozostałych uczniów; 

4) przestrzeganie zasad etyki i tajemnicy zawodowej, obowiązujących pracowników ochrony 

zdrowia; 

5) tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości, przeciwdziałanie wszelkim przejawom 

przemocy; 

6) promowanie szkoły w  środowisku lokalnym; 

7) przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm moralnych oraz zasad życia 

społecznego; 

8) dbanie o ład i porządek na terenie szkoły i placówek szkolenia praktycznego; 

9) poinformowanie wychowawcy o przyczynie i przewidywanym czasie trwania 

nieobecności w szkole, w ciągu dwóch dni od jej wystąpienia; 

10) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych w ciągu siedmiu dni od 

powrotu do szkoły; 

11) uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec szkoły, placówek szkolenia praktycznego 

poprzedzającego otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły bądź wcześniejszego 

przerwania nauki w szkole; 
12) dbanie o mienie szkoły; 

13) zabrania się na terenie szkoły i placówek szkolenia praktycznego palenia tytoniu, picia 

alkoholu i zażywania innych substancji psychoaktywnych. 

2. Uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu mają obowiązek w szczególności: 

1) poddania się szczepieniom ochronnym, według obowiązującego kalendarza  szczepień; 

2) posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych; 

3) noszenia identyfikatorów oraz odzieży ochronnej w ustalonej dla danej klasy kolorystyce      

i fasonie; 
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4) uzgodnienia wszelkich podejmowanych działań z nauczycielem, realizującym zajęcia oraz 

bieżącego informowania nauczyciela o efektach tych działań. 

3. W szkole obowiązują następujące zasady ubierania się uczniów:  

1) sposób ubierania się uczniów jest schludny, estetyczny, dostosowany do okoliczności; 

2) ubiór  zakładany  bezpośrednio  na  ciało  nie  może  być  przezroczysty, w  zestawieniu  

ze  spódnicą lub spodniami powinien zakrywać cały tułów; 

3) uczniowie, poza zajęciami sportowymi, nie mogą nosić w szkole bluzek na ramiączkach                                             

i szortów; 

4) nadruki na stroju nie mogą zawierać treści związanych z subkulturami młodzieżowymi, 

mieć charakteru obraźliwego, prowokacyjnego; 

5) w pracowniach kształcenia praktycznego obowiązuje odzież ochronna. 

4. Niestosowanie się do zapisów ust.4 skutkuje każdorazowo udzieleniem upomnienia                        

lub nagany wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły z zachowaniem  zasady gradacji 

kar. 

5. W ciągu roku szkolnego ubiór galowy obowiązuje uczniów w następujące dni: 

1) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) uroczystości szkolne z okazji świąt państwowych; 

4) wigilia szkolna; 

5) dodatkowe dni, w których będzie obowiązywał strój galowy będą podawane                                      

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. Przez ubiór galowy należy rozumieć: 

1) dla kobiet: spódnicę lub spodnie w ciemnym kolorze oraz białą lub jasną bluzkę/koszulę          

z rękawami; 

2) dla mężczyzn: garnitur lub spodnie w ciemnym kolorze oraz białą lub jasną koszulę, 

ewentualnie krawat lub muszkę. 

 

§ 32. 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się uczniom za celujące i bardzo dobre wyniki                          

w nauce, wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, wzorową postawę na zajęciach 

praktycznych, wzorową frekwencję, wyróżnienia w olimpiadach, konkursach, zawodach 

sportowych, a także aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska. Rodzaje 

nagród i wyróżnień: 

1) pochwała udzielona przez opiekuna w obecności uczniów klasy lub dyrektora zespołu;  

2) pochwała pisemna z wpisem do arkusza ocen; 

3) list pochwalny;  

4) nagroda rzeczowa. 

2. Podstawą otrzymania nagrody rzeczowej jest: 

1) średnia ocen co najmniej 4,75; 

2) szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub zawodach.  

 

§ 33. 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły oraz obowiązujących regulaminów 

szkolnych uczeń, może być ukarany w następującej formie:  

1) upomnienia lub nagany  udzielonej przez nauczyciela - wychowawcę oddziału; 

2) upomnienia lub  nagany (z wpisem do arkusza ocen i indeksu) udzielonej przez dyrektora 

szkoły; 

3) skreśleniem z listy uczniów. 
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2. Od każdej kary określonej w pkt. 4 uczeń może odwołać się do dyrektora zespołu  

w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu.  

3. Od decyzji dyrektora zespołu o zastosowaniu kary uczeń może w terminie 14 dni od dnia 

skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się odpowiednio w zależności                                      

od przedmiotu sporu do Podlaskiego Kuratora Oświaty lub Organu Prowadzącego. 

 

 

§ 34. 

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku: 

1) rażącego naruszenie postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w szkole; 

2) dopuszczenie się czynu zagrażającego bezpieczeństwu innych osób, niszczenie mienia 

szkoły; 

3) spożywania lub przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub środków odurzających; 

4) nie podjęcia nauki na początku roku szkolnego lub semestru oraz przerwania nauki w 

trakcie roku szkolnego bez powiadomienia dyrektora zespołu o przyczynie nieobecności 

w terminie 30 dni. 

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje, na podstawie uchwały rady pedagogicznej,                    

w drodze decyzji administracyjnej dyrektora zespołu. 

3. Uczeń skreślony z listy uczniów ma prawo odwołania do Podlaskiego Kuratora Oświaty 

za pośrednictwem dyrektora zespołu, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

 

Rozdział 7. Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

§ 35. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego 

określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,                                 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                       

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1)  efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                     

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie ocen bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                        

i dodatkowych zajęć edukacyjnych w skali i formach przyjętych w szkole; 

3) przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów, egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 36. 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne opracowują nauczyciele,                        

w oparciu  o podstawę programową kształcenia w danym zawodzie i program nauczania 

do danego zawodu. 

2. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne 

poziomy wymagań edukacyjnych: 

Poziom 

wymagań 

Zakres treści 

Podstawowe najbardziej przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne dla 

danego zawodu, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne, 

niezbędne na danym i na dalszych etapach kształcenia, bezpośrednio 

użyteczne w praktycznej działalności ucznia, 

 

Ponadpodstawowe 

Wymagania rozszerzające: umiarkowanie przystępne, bardziej złożone                       

i mniej typowe w pewnym stopniu hipotetyczny, przydatne na danym                            

i wyższych etapach kształcenia, pośrednio użyteczne w działalności 

praktycznej ucznia, 

Wymagania dopełniające: trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

wysoce specjalistyczne, niewykazujące bezpośredniej użyteczności                            

w działalności praktycznej ucznia. 

Wymagania wykraczające: szczególnie złożone i oryginalne twórcze 

naukowo, wąsko specjalistyczne 

 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                          

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

2) nieposiadającego opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

– na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli                           

i pedagoga szkolnego; 

3) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Dyrektor zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  
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5. Dyrektor zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

6. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia                             

z obecności na tych zajęciach, z wyjątkiem sytuacji gdy zajęcia te są pierwszymi bądź 

ostatnimi zajęciami tego ucznia w danym dniu nauki. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających                              

ze specyfiki tych zajęć, tj. systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. W przypadku stosowania sprawdzianów wielostopniowych, w szkole przyjmuje się 

następujące normy wymagań na poszczególne stopnie szkolne: 

Stopień szkolny Wymagania edukacyjne 

Podstawowe Ponadpodstawowe 

Niedostateczny Mniej niż 50% - 

Dopuszczający Minimum 50% - 
Dostateczny Minimum 75% - 

Dobry 100% Minimum 50% 

Bardzo dobry 100% Minimum 75% 

Celujący Wymagania wykraczające – 100% 

 

10. Bieżące, śródroczne, semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

11. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust.10 pkt. 1-5. 

12. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.10 pkt. 6. 

 

13. W przypadku stosowania sprawdzianów jednostopniowych przyjmuje się następujące 

normy wymagań na poszczególne stopnie szkolne: 

1) 100%- Celujący; 

2) 99 – 90% - Bardzo dobry; 

3) 89 – 70% - Dobry; 

4) 69-50 % - Dostateczny; 

5) 49 – 35% - Dopuszczający; 

6) poniżej 35% - Niedostateczny. 

14. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne; 

b) końcowe. 

15. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
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uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

§ 37. 

1. W procesie oceniania poziomu osiągnięć uczniów stosuje się tylko pełne stopnie szkolne.  

2. Oceny cząstkowe odnotowuje się na bieżąco w dziennikach lekcyjnych                                         

wg obowiązujących zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

3. Oceny semestralne odnotowuje się, wg obowiązujących zasad prowadzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen i  indeksach uczniów.  

§ 38. 

W szkole stosuje się następujące metody i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów a  uzyskiwanym w ich wyniku stopniom szkolnym, przypisuje się następujące wagi: 

l.p. Badany obszar 

aktywności ucznia 

Metoda sprawdzania Waga stopnia 

szkolnego 

1. WYPOWIEDZI USTNE odpytywanie, prezentacje indywidualne                            

i grupowe, referaty 

2 pkt. 

2. WYPOWIEDZI PISEMNE sprawdziany pisemne z działów 5 pkt. 
kartkówki,  2 pkt. 

testy w tym testy „ dyrektorskie”,  5 pkt. 
analiza opracowań i wytworów  uczniów 1 pkt. 

prace projektowe 4pkt. 
3. DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA sprawdziany umiejętności praktycznych, 

testowanie sprawności fizycznej 
5 pkt. 

ćwiczenia 2 pkt. 
4. AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH / 

PRACA INDYWIDUALNA, 
PRACA GRUPOWA/ 

obserwacja, analiza wytworów 2 pkt. 

5. EGZAMINY PRÓBNE testy pisemne, zadania praktyczne 5 pkt. 
6. PRACE DOMOWE     1pkt 

 

§ 39. 

1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających                               

z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych co potwierdzają zapisem w dzienniku lekcyjnym                    

w części dotyczącej dokumentowania tematu zajęć. 

2. Wychowawcy po szczególnych oddziałów na początku roku szkolnego zapoznają 

uczniów z  ocenianiem wewnątrzszkolnym i potwierdzają to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

3. Sprawdzanie osiągnięć postępów uczniów cechują jawność, obiektywizm, 

systematyczność, różnorodność stosowanych form i metod sprawdzania. 

4. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym, przeprowadzonym w 

formie pracy klasowej, testu, lub zadania praktycznego. Sprawdziany te są obowiązkowe, 

a w przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu uczeń  ma obowiązek zaliczenia 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności, w formie i czasie ustalonych przez nauczyciela. 

5. Sprawdziany, o których mowa w ust.4: 

1) zapowiadane są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 
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2) nauczyciele mają obowiązek podać uczniom zakres sprawdzanych treści, formę 

sprawdzianu i kryteria oceniania; 

3) jednego dnia może odbyć się jeden taki sprawdzian, a tygodniowo maksymalnie trzy; 

4) nauczyciele zobowiązani są dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi 

sprawdzianu. 

6. Nauczyciele są zobowiązani przedstawić uczniom wyniki sprawdzianów pisemnych nie 

później niż w ciągu dwóch tygodni od daty ich przeprowadzenia. 

7. Uczeń ma prawo poprawić stopień szkolny otrzymany ze sprawdzianu, w terminie                        

i formie określonej przez nauczyciela przedmiotu. Ocena otrzymana z poprawy jest ocena 

ostateczną i wliczaną do średniej ważonej.  

8. Sprawdziany  ustne, pisemne i  praktyczne z trzech ostatnich lekcji mogą odbywać się bez 

zapowiedzi. 

9. Nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie, niezależnie od jego rodzaju nie 

może skutkować wystawieniem stopnia niedostatecznego. 

10. Uczeń, może być 1 raz w semestrze nieprzygotowany do zajęć, z wyjątkiem 

zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku, ale nie ma to wpływu na ocenę semestralną. 

11. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu do odpowiedzi, skutkuje 

stopniem niedostatecznym. 

12. W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie, uczeń ma obowiązek 

przystąpić do sprawdzianu w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela, ale nie później 

niż w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. 

13. W przypadku niedotrzymania przez ucznia wyznaczonego terminu sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt. 12, nauczyciel ma prawo przeprowadzić taki sprawdzian na najbliższych 

zajęciach lekcyjnych. 

14. Przeprowadzanie prac kontrolnych i sprawdzianów należy zakończyć najpóźniej na 

tydzień przed klasyfikacją semestralną. 

15. Uczniowie mający problemy z opanowaniem określonych wiadomości i umiejętności, 

mogą korzystać z indywidualnych konsultacji nauczycieli, realizujących dany przedmiot. 

16. Uczeń  informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

17. Na prośbę ucznia, nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej. 

Nauczyciele zobowiązani są do udzielania uczniom wspierających informacji zwrotnych 

na temat ich osiągnięć edukacyjnych. 

18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca 

danego roku szkolnego. 

19. Na wniosek ucznia sprawdzone i ocenione prace pisemne są mu udostępniane przez 

nauczyciela danego przedmiotu. 

20.  Na wniosek ucznia, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących ustalenia ocen klasyfikacyjnych niezgodnie                     

z przepisami wystawiania tych ocen oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana uczniowi  do wglądu, przez dyrektora zespołu. 

§ 40. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji semestralnej i końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych                     

z tych zajęć. 
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3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej semestrze programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie 

braków. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio semestrze 

programowo najwyższym, oraz 

2) semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w semestrach programowo niższych. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

6. Semestralne klasyfikacyjne zebrania rady pedagogicznej  odbywają się w terminach 

określonych przez dyrektora zespołu. Terminy te podawane są do wiadomości na 

początku każdego semestru nauki. 

7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują w sposób ustny ucznia                            

o przewidywanych dla niego niedostatecznych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z 

danych zajęć edukacyjnych i potwierdzają to zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować uczniów o przewidywanych 

dla nich ocenach klasyfikacyjnych. 

9. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

10. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki 

zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną 

naukę zawodu w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego, nie później niż na 

3 dni przed końcem trwania tych zajęć. 

11. W szkole oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej 

ważonej. Średnia ważona obliczana jest wg następującego wzoru: 

ychszkostopniwszystkichwagwartoscisuma

stopnitychwagiychszkostopniiloczynówsuma
Ocena

ln_____

____ln___
  

(suma iloczynów stopni szkolnych i wag tych stopni) : (suma wartości wag wszystkich 

stopni szkolnych ze wszystkich wymaganych w ramach danego przedmiotu form 

sprawdzania w danym semestrze) 

12. Przyjmuje się następujące wartości średnich ważonych dla poszczególnych stopni 

szkolnych: 

Średnia ważona Stopień szkolny 

5,55- 6,0 Celujący 

5,54 - 4,55 Bardzo dobry 

4,54 – 3,55 Dobry 

3,54 – 2,55 Dostateczny 

2,54 – 1,55 Dopuszczający 

1,54 i mniej Niedostateczny 

13. Oceny ustalone zgodnie z ust. 7- 12 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n. 

ustawy o systemie oświaty. 
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14. 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. 

15. 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. 

16. Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

semestralnej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał pozytywne 

semestralne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust.17. 

17. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz                         

w ciągu etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy, ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w semestrze programowo wyższym. 

18. Uczeń, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza  semestr. 

19. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

20. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust.19 powtarza ostatni 

semestr. 

§ 41. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „ nieklasyfikowany”, „ nieklasyfikowana”. 

3. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki 

zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z tych zajęć. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

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

zakończenia semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem. 

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora zespołu. 

8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 

9 i ust.10. 

9. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu, jeżeli uzna że semestralna ocena 

klasyfikacyjna w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, została ustalona niezgodnie                              

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
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10. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę niedostateczną może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

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

12. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie 

ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

14. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu.                       

W skład komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z których jest 

przeprowadzany egzamin. 

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 42. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej, otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy  z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie 

ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku 

gdy zajęcia dydaktyczne kończą się  w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później 

jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespołu 

do dnia zakończenia semestralnych  zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora zespłu, nie później niż do końca września, a w szkole,                  

w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż                        

do końca marca. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora zespołu – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                           

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust.12. 

12. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu, jeżeli uzna że semestralna ocena 

klasyfikacyjna w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie                              

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy, i powtarza semestr. 

14. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz                     

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy, ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w semestrze programowo wyższym. 

§ 43. 

1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się: 

1) od dnia ustalenia semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia  semestralnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

2) 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 

zespołu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia oraz ustala semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się  formie pisemnej i ustnej. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  z wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania 

przewiduje prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż terminie       

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem. 
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8. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 

wchodzą: 

1) dyrektor zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora zespołu – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust.8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający                                   

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

11. Ustalona przez komisję semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

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

z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona              

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1.u.o.s.o. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora zespołu, w uzgodnieniu z uczniem. 

13. Przepisy ust. 3 - 12 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego.                           

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 44. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej „egzaminem 

zawodowym” jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiedzy i 

umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach prawa 

oświatowego. 

2. Egzamin zawodowy przeprowadza się dla: 

a) uczniów szkoły, 

b) absolwentów szkoły, 

c) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
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Rozdział 7. Postanowienia końcowe 

§ 45. 

1. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły. 

2. Za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoły odpowiada dyrektor zespołu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem regulują zapisy statutu Akademickiego 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki                             

i Przedsiębiorczości w Łomży. 

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia 

zawarte w niniejszym statucie. 

§ 46. 

Dyrektor zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim 

członkom społeczności szkoły. 

 

Łomża, dnia ………………………………………..                            

 


