Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 20\2012\2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Tekst ujednolicony ogłoszony dnia 5 września 2013 r.

STATUT
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
NR 7
w Chorzowie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zm.),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze
zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej y dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012r. poz. 184 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

I.

NAZWA i TYP SZKOŁY
§1.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w Chorzowie przy ul G. Narutowicza 5 jest publiczną
szkołą ponadgimnazjalną, i wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego.
§2.
Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole” należy przez to rozumieć Zasadnicza Szkołę
Zawodową Nr 7 w Chorzowie przy ul. G. Narutowicza 5.
§4.
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Chorzów.
§5.
1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 3 lata.
2. Szkoła kształci w zawodach:
 budowlanych
 rzemieślniczych
3. W cyklu kształcenia uczniowie zobowiązani są do uczęszczania na praktyczną naukę
zawodu w warsztatach rzemieślniczych lub innych zakładach pracy.
4. Zajęcia praktyczne:
 w zawodach budowlanych odbywają się na terenie warsztatów szkolnych
 w zawodach rzemieślniczych przebiegają zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy
na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy kierownikiem zakładu pracy
a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia – młodocianego pracownika.
5. Warunkiem ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest uzyskanie:
a) pozytywnych ocen z obowiązkowych zajęć ogólnokształcących;
b) pozytywnych ocen z obowiązkowych przedmiotów zawodowych realizowanych
 w klasach budowlanych w formie zajęć lekcyjnych zgodnie z ramowym
planem nauczania w danym zawodzie budowlanym
 w każdej klasie rzemieślniczej w formie 4 – tygodniowego kursu;
c) pozytywnej końcowej oceny z zajęć praktycznych odbywanych:

 w warsztatach szkolnych w zawodach budowlanych
 u pracodawcy w zawodach rzemieślniczych.
6. Ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenie w liceum dla dorosłych.
II.

CELE i ZADANIA SZKOŁY
§6.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie.
2. Nauczanie i wychowanie w szkole przebiega zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki przy
respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.
3. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu rozwijanie u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego ze szczególnym uświadomieniem poczucia przynależności regionalnej.
4. Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju,
teoretyczne i praktyczne przygotowanie ich do wykonywania wybranego zawodu oraz
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (dot. klas budowlanych) i przygotowanie intelektualne
absolwenta do dalszego kształcenia się.
5. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz pomoc psychologiczną i pedagogiczną
6. Uczniowie szkoły są przygotowywani w szczególności do podejmowania wyzwań
współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp
naukowo – techniczny.
7. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie
umożliwiającym podjęcie dalszej nauki i ułatwiającym zdobycie zawodu,
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej i światowej,
9) pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie
i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
8. W pracy wychowawczej szkoła wspiera rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych
tak, aby umożliwić uczniom podejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój
osobowy. Rada Pedagogiczna tworzy w szkole środowisko sprzyjające zarówno
wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym – w tym
zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi
społecznemu, wspierając przy tym:
1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie,
2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej
edukacji na danym etapie,
3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie
dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością
za innych, wolności własnej z wolnością innych,
4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich
celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
5) przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
6) dążenie

do

rozpoznawania

wartości

moralnych,

dokonywania

wyborów

i hierarchizacji wartości,
7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia
ich poglądów.
9. W pracy wychowawczej szkoły dużą wagę przywiązuje się do działań pro zdrowotnych
oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nałogów, agresji i frustracji
naśladowczej i instrumentalnej oraz uświadamianie uczniom zagrożeń niesionych prez.
sekty i skrajne ideologie.

10. Ważnym zadaniem szkoły jest kształtowanie umiejętności przystosowania się
absolwenta do realiów rynku pracy.
11. Szkoła jest organizatorem różnych form wolontariatu, turystyki, rekreacji oraz
działalności kulturalno – o światowej.
12. Umożliwia podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w zajęciach
studyjnych w warunkach rzeczywistej pracy.
§7.
1. Dyrektor szkoły na konferencji organizacyjnej przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego, powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących
w tym oddziale - wychowawcy klasy.
2. Wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny udzielają uczniom w razie potrzeby
pomocy pedagogicznej i wsparcia psychologicznego.
3. Pedagog i psycholog zajmują się problematyką opiekuńczo wychowawczą zgodnie
z przydziałem obowiązków służbowych.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
1) w czasie przerw międzylekcyjnych organizuje się dyżury nauczycielskie na wszystkich
kondygnacjach w budynku szkolnym, na boisku szkolnym oraz w ogrodzie
dydaktycznym.
2) szkoła zatrudnia portiera prowadzącego kontrolę osób wchodzących do szkoły,
3) pomieszczenia szkolne, warsztaty szkolne i ich wyposażenie odpowiadają wymogom
bhp,
4) szkoła organizuje wycieczki i zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych,
5) w

szkole

działa

pielęgniarka

udzielająca

doraźnej

pomocy,

organizująca

profilaktyczną działalność zdrowotną określoną odrębnymi przepisami,
6) nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
7) Radą Rodziców dokonuje wyboru ubezpieczyciela od NNW,
8) szkoła organizuje zajęcia, w których priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów,
9) szkoła prowadzi, określone odrębnymi przepisami, przeglądy, badania i kontrolę bazy
rzeczowej szkoły,
10) szkoła współpracuje z Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi,
11) szkoła aktywnie przeciwdziała przejawom agresji i niedostosowaniu społecznemu,

12)

szkoła

organizuje

różne

formy

działań

profilaktyczno

–

zapobiegawczych

zwiększających poczucie bezpieczeństwa,
13)

budynek szkoły objęty jest monitoringiem.

5. Z funduszu Rady Rodziców na podstawie uzasadnionego wniosku jest możliwość
udzielenia pomocy materialnej uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub
losowych.
III ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE
§8.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Dyrektor szkoły kieruje całokształtem działalności edukacyjnej szkoły oraz reprezentuje ją
na zewnątrz.
3. Dyrektor szkoły opracowuje plan nadzoru, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz zarządza
majątkiem szkoły.
4. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy, zatrudniającego nauczycieli i innych
pracowników, podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników.
5. Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, odpowiada
za ich prawidłowe wykorzystywanie oraz nadzoruje działalność gospodarczą szkoły
i zasadność wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
6. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
7. Dyrektor organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
8. Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwo uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym w szczególności przez:
1) Kontrolę obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich jeżeli przerwa
w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie.
2) Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły lub placówki w sposób
zapewniający łatwy do niego dostęp.
3) Oznaczenie w sposób wyraźny i trwały dróg ewakuacyjnych.

4) Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
5) Zapewnianie w pomieszczeniach szkoły i placówki właściwego oświetlenia, wentylacji
i ogrzewania.
6) Odpowiednie oznakowane i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca
pracy

oraz

pomieszczeń,

do

których

jest

wzbroniony

dostęp

osobom

nieuprawnionym.
9) Zawieszenie za zgodą organu prowadzącego zajęć na czas określony, jeżeli wystąpiły
na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów
i nauczycieli.
10) Wyposażanie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego,
pracowni, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, w apteczki zaopatrzone
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
udzielania tej pomocy.
11) Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
np. poprzez mocowane na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których
przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
12) Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły.
13) Zorganizowanie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
9. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia.
10. Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny szkoły podejmuje uchwały w sprawach
związanych z realizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej szkoły,
a w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w szkole.
11. W ramach swych kompetencji Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy szkoły,
zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, podejmuje uchwały w sprawach
skreślenia z listy uczniów oraz ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

12. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
uchwala Program Profilaktyki i Program Wychowawczy Szkoły.
13. Rada Pedagogiczna opiniuje organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły, szkolny
zestaw programów nauczania oraz wnioski dyrektora szkoły o przyznawanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i wyróżnień, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych istotnych
spraw dla szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością
głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
14. Rada Rodziców działa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę rocznym
planem pracy.
15. W ramach swych kompetencji Rada Rodziców zajmuje się sprawami szkoły, a przede
wszystkim warunkami nauczania uczniów, opieką i pomocą uczniom będącym w trudnych
sytuacjach losowych, pomocą w organizacji wycieczek i imprez szkolnych a także
opiniowania wewnątrzszkolnego prawa oświatowego w tym programu wychowawczego,
programu

profilaktyki, szkolnego

zestawu

programów

nauczania

oraz

innych

dokumentów.
16. Rada Rodziców posiada środki finansowe tworzone ze składek rodziców, które są
wydatkowane zgodnie z planem finansowym Rady.
17. Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są na wspieranie inicjatyw rodziców uczniów
i Rady Pedagogicznej w zakresie poprawy warunków prac y szkoły, działalności kulturalnej
sportowej i turystycznej oraz pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnych
warunkach rodzinnych.
18. Samorząd Uczniowski reprezentuje społeczność uczniowską i działa zgodnie
z regulaminem Samorządu
§9.
1. Szkoła zapewnia organom szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swych kompetencji, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Organy szkoły maja możliwość bieżącej wymiany informacji o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach.

3. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się poprzez zebrania, kontakty
przedstawicieli organów szkoły, radiowęzeł szkolny, szkolną stronę internetową oraz
dziennik elektroniczny.
4. Bezpośrednie kontakty przedstawicieli organów szkoły z dyrektorem szkoły umożliwiają
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
5. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami następuje w trybie odwoławczym do organu
prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.
6.

Dyrektor szkoły w przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały sprzecznej
z obowiązującymi

przepisami

prawa

wstrzymuje

wykonanie

takiej

uchwały.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§10.
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, stanowisko kierownika szkolenia
praktycznego oraz kierownika warsztatów szkolnych.
2. Do obowiązków wicedyrektora należy zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego
nieobecności, a ponadto sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do
nauczycieli.
3. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego utworzone jest w celu sprawowania
nadzoru

pedagogicznego

szkolenia

praktycznego

młodocianych

pracowników,

przeprowadzania systematycznych inspekcji zakładów pracy prowadzących praktyczną
naukę zawodu oraz utrzymywania stałych kontaktów z cechami rzemiosł różnych
i warsztatami prowadzącymi zajęcia praktyczne. Kierownik szkolenia praktycznego składa
Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania ze swej działalności oraz załatwia sprawy
interwencyjne zgłaszane przez nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące warunków
i organizacji kształcenia młodocianych pracowników.
4. Do obowiązków kierownika warsztatów szkolnych należy zapewnienie właściwej
organizacji oraz bezpieczeństwa uczniom na terenie warsztatów szkolnych.
5. Szczegółowe kompetencje wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego, kierownika
warsztatów szkolnych reguluje przydział ich czynności.

§11.
W ramach współdziałania rodziców i nauczyciel i w sprawach wychowania i kształcenia
uczniów określa się następujące formy współpracy:
1) organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
na tematy wychowawcze, raz na kwartał przez wychowawców klas oraz, w zależności
od wagi problemu, z dyrektorem szkoły,
2) prelekcje

i

wykłady

z

zakresu

profilaktyki

uzależnień,

działalności

sekt,

przeciwdziałania agresji i inne,
3) stałe kontakty indywidualne z rodzicami i udzielanie rzetelnych informacji na temat
postępów dziecka, zwłaszcza jego zachowania i ewentualnych przyczyn trudności
w nauce,
4) udzielanie rodzicom informacji i porad w sprawach wychowania i perspektyw
dalszego kształcenia,
5) w czasie zebrań rodziców i indywidualnych kontaktów z nimi przekazywanie
informacji dotyczących przepisów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów,
6) zapoznawanie

rodziców

z

zadaniami

i

zamierzeniami

dydaktyczno —

wychowawczymi szkoły i klasy.
7) Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.
IV.

ORGANIZACJA SZKOŁY
§12.

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Rok szkolny składa się z dwóch okresów, przy czym koniec okresu pierwszego, ustala
rokrocznie Rada Pedagogiczna w ramach opiniowania organizacji roku szkolnego.
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych na obszarze poszczególnych
województw ogłasza — po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty —
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca
każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły
może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno —
wychowawczych w wymiarze do 6 dni.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4 ,
mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny oraz egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków
wyznaniowych,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami
społeczności lokalnej.
6. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli,
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa
w ust. 4
7. W dniach, o których mowa w ust. 5, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć
wychowawczo-opiekuńczych.
8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości
udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach,
o których mowa w ust. 5.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, — dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może,
za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno
— wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
w wyznaczone soboty.
10. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od
rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§13.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia
każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz
organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć
obowiązkowych, ogólną liczbę godz. przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§14.
1. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w ciągu danego roku szkolnego odbywają zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia
ogólnego realizując podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną dla szkoły
zasadniczej.
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw
programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach
lub zespołach zapewniających przestrzeganie przepisów BHP. Zajęcia teoretyczne nauki
zawodu w oddziałach rzemieślniczych prowadzone są w systemie kursowym, natomiast
praktycznej nauki zawodu odbywają się u pracodawców.
3. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić:
1) pracodawca,
2) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
3) osoba zatrudniona u pracodawcy
 pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki
zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.
4. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu
zawiera pracodawca z młodocianym pracownikiem w terminie przyjęć kandydatów do
szkoły.
5. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy.
6. Jeżeli młodociany pracownik nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie
ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego pracownika, albo izba
rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego

pracownika, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12
miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych
przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy.
7. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę
na warunkach określonych dla młodocianych.
8. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie
u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu
pracownikowi do okresu wymaganego do obycia przygotowania zawodowego, po
sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała
dłużej niż 12 miesięcy.
9. Zaliczenia praktycznej nauki zawodu dokonuje pracodawca, który przyjął młodocianego
w celu dokończenia nauki zawodu, a zaliczenia przedmiotów teoretycznych - w zakresie
zrealizowanym w okresie odbywania przygotowania zawodowego u poprzedniego
pracodawcy - dokonuje podmiot prowadzący teoretyczne kształcenie zawodowe tego
młodocianego w czasie odbywania przez niego przygotowania zawodowego u nowego
pracodawcy.
10.

Młodocianemu pracownikowi w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie

obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
11.

W uzasadnionych przypadkach zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mogą być

prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów
kształcenia praktycznego, u pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego oraz
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego na podstawie porozumienia
zawartego pomiędzy szkołą a daną jednostką.
§15.
Organizację

stałych,

obowiązkowych

i

nadobowiązkowych

zadań

dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.

§16.
1. Podstawowymi formami pracy szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) praktyczna nauka zawodu;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje zajęcia lekcyjne w salach przedmiotowych
i pracowniach

specjalistycznych

oraz

praktyczną

naukę

zawodu

prowadzoną

w warsztatach szkolnych, warsztatach rzemieślniczych i (na podstawie porozumienia)
w innych jednostkach organizacyjnych.
3. Dla uczniów z klas rzemieślniczych szkoła organizuje kursy zawodowe I, II i III stopnia.
4.

Czas przeznaczony na naukę zawodu określają przepisy kodeksu pracy oraz program
nauczania.
§ 17.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły oraz zasad wynikających
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dokonuje się, co roku podziału
oddziałów na grupy realizując zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego, języków obcych
oraz zajęciach prowadzonych w formie pracowni lub laboratorium (zgodnie z przepisami
BHP)
§ 18.
1. W zależności od posiadanych środków finansowych, szkoła organizuje poza systemem
klasowo - lekcyjnym zajęcia pozalekcyjne.
2. Na wniosek pracodawców młodocianych pracowników szkoła może organizować zajęcia
uzupełniające w zakresie praktycznej nauki zawodu, przygotowujące do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

§ 19.
Szkoła promuje prozdrowotny tryb życia i pracy ucznia m.in. przez organizowanie zajęć
sportowych, obozów wypoczynkowych, wycieczek turystycznych, prelekcji, seminariów,
wykładów oraz sesji popularno naukowych.
§ 20.
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi
nauczycielami a szkołą kształcącą nauczycieli.
§ 21.
Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom możliwość i higieniczne warunki spożywania posiłków
w bufecie szkolnym, prowadzonym przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej
pomiędzy tym podmiotem a dyrektorem szkoły.
§ 22.
1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7 funkcjonuje biblioteka szkolna połączona
z Centrum Informacji Multimedialnej, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań

dydaktyczno-wychowawczych

szkoły

oraz

doskonaleniu

warsztatu

pracy

nauczyciela.
2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą
w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują
nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań.
3. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji
kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i inni
pracownicy szkoły zgodnie z regulaminem.
5. Godziny pracy biblioteki w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, w sposób
umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz dokumentów

audiowizualnych,
2) organizacja i doskonalenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego biblioteki,
3) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych związanych
z nauką szkolną oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, a także
przysposabianie ich do samokształcenia,
4) udostępniania i promowania literatury i czasopism o tematyce zawodowej
(budownictwo, architektura),
5) przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z innych
bibliotek,
6) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
7) kształtowanie kultury czytelniczej oraz wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
8) rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów,
9) współdziałanie z nauczycielami w przygotowywaniu uczniów do samokształcenia,
10) współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wymiany materiałów informacyjnych
i korzystania ze zbiorów.
11) bezpośredni nadzór nad uczniami korzystającymi ze stanowisk w Centrum Informacji
Multimedialnej.
7. Bibliotekarz szkolny składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z czytelnictwa
poszczególnych klas, systematycznie prowadzi propagandę wizualną czytelnictwa, dba
o gromadzenie i opracowywanie zbiorów, umożliwia prowadzenie lekcji w bibliotece oraz
korzystanie ze zbiorów w czytelni.
§ 23.
Prócz sal przedmiotowych i pracowni szkoła posiada pomieszczenie przeznaczone na pracę
radiowęzła szkolnego, aulę, gabinet pielęgniarki szkolnej, archiwum oraz pomieszczenia
związane z obsługą administracyjną i gospodarczą.
V.

NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 24.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych
i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 25.
1. Nauczyciel prowadzi pracę

dydaktyczno-wychowawczą

i opiekuńczą

oraz jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów
2. Do podstawowych zadań nauczycieli w szczególności należy:
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) Prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego,
3) Realizacja podstawy programowej prowadzonych zajęć edukacyjnych,
4) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
5) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, a także
pomaganie

uczniom

wybitnie

uzdolnionym

poprzez

organizowanie

zajęć

pozalekcyjnych, przygotowanie do konkursów i olimpiad, promocję osiągnięć,
nagradzanie nagrodami rzeczowymi, organizowanie indywidualnego toku nauki lub
indywidualnego programu nauki,
6) Bezinteresowność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów,
7) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznawanie potrzeb uczniów,
8) Doskonalenie

umiejętności

dydaktycznych

i

podnoszenie

poziomu

wiedzy

merytorycznej.
9) Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
10) Współpraca z rodzicami uczniów wspomagająca procesy nauczania i wychowania.
11) Stwarzanie przyjaznego klimatu i atmosfery życzliwości w szkole.
12) Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego
uczniów.
13) Wybór

programu

nauczania

oraz

podręcznika

spośród

podręczników

dopuszczonych do użytku szkolnego.
14) Udział w wewnętrznej części egzaminu zawodowego
3.

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 26.
1. W szkole istnieją 2 zespoły przedmiotowe: komisja przedmiotów ogólnokształcących,
komisja przedmiotów ogólnokształcących oraz szkolny zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołów przedmiotowych kierują nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły.
3. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
2) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu
badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli.
4) Współdziałanie w organizowaniu pracowni, klasopracowni oraz ich wyposażaniu.
5) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole nauczycielskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
6) Podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój szkoły i podnoszących jakość jej
pracy.
4. Organizację turniejów, konkursów i zawodów sportowych o zasięgu międzyszkolnym.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:
1) korelacja treści programowych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego,
2) dobór form pracy i metod nauczania adekwatnych do potrzeb zespołu klasowego,
3) organizacja pomocy i opieki uczniom mającym trudności w nauce,
4) koordynacja działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego,
5) życzliwa pomoc wychowawcy w zakresie jego pracy wychowawczej,
6) wymiana informacji o uczniach wymagających z różnych powodów indywidualnego
podejścia (sytuacja rodzinna, choroby, dysfunkcje, zaburzenia emocjonalne itp.),
7) współpraca w zakresie zagrożeń końcoworoczną oceną niedostateczną powiązaną
z brakiem promocji ucznia.
§ 27.
1. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) organizowanie opieki w przypadku rodzin niewydolnych wychowawczo.
2. Wychowawca realizując zadania, o których mowa w ust. 1 otacza indywidualną opieką
każdego wychowanka, a ponadto:
1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, a tak że ustala
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, zarówno w stosunku do uczniów
szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów mającym trudności w nauce,
3) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu po znania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz włączania ich w sprawy życia klasy
i szkoły,
4) współdziała z rodzicami w zakresie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych
problemów wychowawczych,
5) współpracuje z poradnią wychowawczo-zawodową w zakresie udzielania uczniom
ewentualnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
3. Wychowawca zapoznaje się z sytuacją i potrzebami uczniów poprzez obserwację,
rozmowy indywidualne i zajęcia integracyjne.
4. Wychowawca, zwłaszcza początkujący nauczyciel może korzystać z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony doradców metodycznych oraz instytucji oświatowych
i naukowych uczestnicząc w spotkaniach i kursach organizowanych przez te placówki.
VI.

UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 28.

1. Zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół, do klas
pierwszych przyjmuje się kandydatów którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
§ 29.
Kandydaci do klas pierwszych powinni wykazać się odpowiednim stanem zdrowia
potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim. Nabór przeprowadza się na podstawie szkolnego
regulaminu rekrutacji, który opracowuje się na podstawie decyzji Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji
§ 30.
1. Po ukończeniu szkoły uczeń powinien przystąpić do egzaminu z nauki zawodu
organizowanego w szkole (klasy specjalistyczne budowlane) lub przez Izby Rzemieślnicze
(klasy wielozawodowe).
2. Uczeń, który ukończył klasę programowo najwyższą otrzymuje świadectwo ukończenia
szkoły.
3. Uczniowie powtarzający klasę lub przyjęci z innej szkoły, w przypadku wystąpienia różnic
programowych z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której przechodzą,
zobowiązani są do uzupełnienia tych różnic na warunkach ustalonych przez nauczyciela
prowadzącego te zajęcia w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
4. Uczniowie którzy w trakcie odbywania nauki dokonali zmiany zawodu bez porozumienia
z kierownikiem zajęć praktycznych a wcześniej odbyli kształcenie zawodowe na kursie
organizowanym przez szkołę lub inną placówkę lub organizowanego kursu nie zaliczyły
zobowiązane są do odbycia obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia zawodowego na
własny koszt w czasie nie kolidującym z zajęciami szkolnymi.
§ 31.
1. Uczniowie szkoły mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie ich godności,
3) korzystania z różnych form pomocy finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
8) pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, w tym czynne i bierne
prawo wyborcze, oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
12) wyrażania opinii o pracy nauczyciela formułowanych przez wybranych przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego,
13) wypoczynku w czasie ferii i nie zadawania prac domowych na ten okres.
2. Uczniowie pełnoletni mają prawo usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach
szkolnych po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) wychowawcy
klasy. Zgoda może ograniczać ilość nieobecnych godzin, którą pełnoletni uczeń może
usprawiedliwić.
3. Uczniowie maja prawo do składania pisemnych skarg i wniosków do dyrektora szkoły
w trybie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
§ 32.
1. Uczeń, młodociany pracownik ma obowiązek:
1)

przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

2)

dostarczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego kopii umowy o naukę
zawodu. W przypadku jej rozwiązania kopię nowej umowy należy złożyć u kierownika
szkolenia praktycznego w terminie 14 dni,

3)

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu
szkoły,

4)

przygotowywania się do zajęć oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

5)

przestrzegania zasad kultury współ życia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,

6)

odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

7)

wykazywać dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

8)

noszenia skromnego schludnego stroju,

9)

ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków,

10) niezakłócania porządku i spokoju lokatorom zamieszkujących w sąsiadujących ze
szkołą budynkach,
11) nieopuszczania terenu szkoły podczas przerw bez wiedzy i zezwolenia nauczycieli,
12) odbywania praktycznej nauki zawodu w warsztatach rzemieślniczych lub innych
zakładach pracy na podstawie umowy o pracę młodocianego pracownika
z pracodawcą oraz dostarczania oceny z tych zajęć na koniec każdego okresu
w terminie poprzedzającym klasyfikację pod rygorem nieklasyfikowania,
13) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie do 7 dni po powrocie do
szkoły. W wyjątkowych przypadkach nieobecność może być usprawiedliwiona przez
pracodawców,
14) nieużywania w czasie zajęć lekcyjnych telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela,
15) Informowanie dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły o zauważonych
zagrożeniach.
§ 33.
1. Dyscyplina szkolna jest stosowana w sposób nie uwłaczający godności człowieka.
2. Uczeń ZSZ nr 7 ma prawo do :
1) oczekiwania od nauczycieli rzetelnej wiedzy i zaangażowania w sprawy nauczania
i wychowania, a w szczególności;
a) wnosić o ponowne wytłumaczenie i omówionego materiału jeżeli nie został on
przez niego w klasie zrozumiały, w terminie ustalonym przez nauczyciela;
b) zgłaszać problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o ich rozszerzenie
2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny i pracy umysłowej,
5) poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) swobody wyrażania myśli, przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób
trzecich,

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
9) nietykalności osobistej,
10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
11) korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl
obowiązujących regulaminów,
12) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach
13) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
14) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się
w organizacjach działających w szkole,
15) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
16) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
17) odpoczynku podczas przerw,
18) uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości,
19) odpoczynku podczas ferii, dlatego:
a) na okres świątecznych przerw oraz ferii uczniom nie należy zadawać prac
domowych,
b) w pierwszy dzień po przerwach świątecznych i feriach nie należy przeprowadzać
sprawdzianów lub prac klasowych,
20) ustalenia z nauczycielem po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności terminu
uzupełnienia zaległości,
21) jawnej i w pełni uzasadnionej oceny, która jest odzwierciedleniem umiejętności
i wiadomości ucznia,
22) upowszechniania wyników i osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych
w gablotach oraz na szkolnej stronie internetowej,
23) zwalniania z zajęć lekcyjnych po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły;
a) na wniosek instytucji pozaszkolnych, w działalności których uczestniczy,
b) w celu przygotowania się do olimpiady, konkursów i imprezy szkolnej na wniosek
nauczyciela opiekuna,
c) na pisemny uzasadniony wniosek rodziców.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, regulaminach
i uchwałach organów szkoły, a zwłaszcza:
1) systematycznego, aktywnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i w życiu szkoły,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny
i psychofizyczny,
4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5) przestrzegania zasad ustalonych w regulaminach szkolnych,
6) dbania o dobre imię szkoły, godnie reprezentując ją na zewnątrz,
7) uzupełnienia braków wynikających z absencji,
8) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
9) dbania o powierzony w klasie sprzęt i pomoce naukowe ,
10) niezwłocznego zgłaszania nauczycielom wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych,
11) noszenia schludnego stroju na co dzień i troski o estetyczny wygląd (zachować
umiar w kontrowersyjnej modzie),
12) uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,
13) szanować mienie szkolne, a w przypadku wyrządzonej szkody niezwłocznie zgłosić
ją nauczycielowi (za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice
lub prawni opiekunowie),
14) nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków lub innych środków
psychoaktywnych zabronionych przez prawo,
15) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
16) informować dyrekcję szkoły o zamiarach organizowania imprez, uroczystości
szkolnej lub okolicznościowej na jej terenie,
17) zgłaszać nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem.
4. Uczniowi ZSZ nr 7 nie wolno chodzić w budynku szkolnym z nałożonym na głowę kapturem
i czapką.
5. Uczeń ZSZ nr 7 może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę.
6. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek:
1) Dyrekcji Szkoły,

2) Rady Pedagogicznej,
3) Samorządu Szkolnego,
4) Rady Rodziców,
5) nauczyciela, wychowawcy.
7. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów ZSZ nr 7:
1) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły, przedstawiciela władz oświatowych,
2) pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna szkolnej organizacji wobec całej
klasy,
3) list lub dyplom pochwalny,
4) przyznanie nagrody rzeczowej,
5) wyróżnienie wobec klasy,
6) wyróżnienie na forum społeczności szkoły,
7) nagroda (rzeczowa) Rady Rodziców dla każdego ucznia ze średnią ocen końcowych
powyżej 4,75 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym.
8. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami,
9. Za naruszenie przepisów obowiązującego prawa szkolnego i niniejszego Statutu, uczeń
może być ukarany.
10. Organami wymierzającymi kary w szkole są :
1) wychowawca klasy,
2) dyrektor szkoły,
3) Rada Pedagogiczna.
11. Rodzaje kar dla uczniów ZSZ nr 7:
1) upomnienie lub nagana na forum klasy,
2) upomnienie lub nagana na forum szkoły,
3) wezwanie rodziców i rozmowa ostrzegawcza z nimi w obecności wychowawcy klasy,
pedagoga, psychologa szkolnego, podpisanie ostrzeżenia,
4) zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach szkolnych,
5) komisja wychowawcza z udziałem funkcjonariusza policji,
6) skreślenie z listy uczniów.
12. Za szczególnie negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską i rażące naruszenie
zasad współżycia społecznego uczeń może być skreślony z listy uczniów ZSZ nr 7 przez
dyrektora szkoły na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii

Samorządu Szkolnego. Ustala się następujące przypadki uzasadniające podjęcie uchwały
w sprawie skreślenia z listy uczniów:
1) notoryczne nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych niniejszym statutem,
jeśli

wcześniej

zastosowane

kary

przewidziane

statutem

nie

odniosły

wychowawczego skutku,
2) świadome, zaplanowane niszczenie mienia szkoły lub jej dokumentacji oraz
wszelkie inne działania zagrażające życiu i zdrowiu uczniów, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych,
3) przemoc, zastraszanie i wymuszanie,
4) przerwanie uczęszczania do szkoły,
5) przestępstwo kryminalne ścigane z mocy prawa lub skazujący wyrok sądu,
6) pijaństwo w szkole i poza szkołą lub posiadanie narkotyków i handel nimi,
7) molestowanie seksualne i psychiczne,
8) czynny udział w bójce lub sprowokowanie czynu chuligańskiego.
13. Uczniowie, którzy opuścili teren szkoły, palili papierosy, niszczyli mienie szkolne są
dodatkowo zobowiązani do wykonania prac na rzecz szkoły (poza obowiązującymi ich
godzinami

lekcyjnymi). Niewykonanie pracy traktowane będzie jako wykroczenie

przeciwko obowiązkom ucznia.
14. O udzielonych nagrodach i karach będą informowani rodzice/prawni opiekunowie
uczniów.
15. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie
wychowawcy klasy, pedagoga, samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego lub rady
rodziców.
16. Przed podjęciem decyzji o ukaraniu uczeń ma prawo do złożenia ustnych lub pisemnych
wyjaśnień dotyczących przewinienia. Wyjaśnienie te składa w obecności rodzica lub
wychowawcy klasy u dyrektora szkoły.
17. Od nałożonej kary w terminie do 3 dni od dnia jej otrzymania uczeń lub jego
rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie
należy rozpatrzyć w ciągu 14 dni, a o sposobie jego załatwienia powiadomić
zainteresowanych. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary.
18. Uczeń skreślony z listy uczniów może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
o skreśleniu odwołać się do Kuratora Oświaty. Jeżeli decyzja nie zawiera rygoru

natychmiastowej wykonalności uczeń w trakcie wyjaśniania sprawy przez Kuratora
Oświaty ma prawo chodzić do szkoły.
19. Obowiązkiem ucznia, który kończy naukę w ZSZ nr 7 lub otrzymuje świadectwo
promocyjne jest zwrócenie szkole wypożyczonych książek i innych środków
dydaktycznych, które stanowią własność szkolną.
20. Uczeń może zrezygnować z nauki w szkole za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 34.
Uczeń kończący Szkołę lub klasę, otrzymuje świadectwo szkolne po dopełnieniu wszystkich
zobowiązań wobec Zespołu potwierdzonych na karcie obiegowej.
VII.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
§ 35

1.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowywaniu przez
ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania na poziomie
klasy lub grupy zaawansowania (w przypadku nauki języków obcych, gdy klasa
dzielona jest na grupy),
2) formułowaniu oceny.

2.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy i efektywnej samooceny,
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, rozwijaniu
zainteresowań i uzdolnień,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia,
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej,
6) tworzenie warunków do obiektywizacji oceny szkolnej.

§ 36
1. Pomiar osiągnięć uczniów prowadzony jest za pomocą: sprawdzianów, kartkówek,
testów, prac domowych, odpowiedzi ustnych, ćwiczeń i doświadczeń, prac
długoterminowych, projektów, rozprawek, referatów i opracowań, rozwiązywania
problemów, ćwiczeń praktycznych, obserwacji uczniów dotyczących przygotowania
do lekcji, aktywności i umiejętności pracy w grupie, prezentacji na forum klasy.
2. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
1)

przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości
trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną,

2)

dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku
z tygodniowym wyprzedzeniem,

3)

w danym dniu może być przeprowadzona tylko jeden sprawdzian,

4)

sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel udostępnia do wglądu uczniom
i przechowuje do końca roku szkolnego – pozostają one do wglądu na zasadach
ustanowionych przez nauczyciela,

5)

nieobecność na sprawdzianie oznacza, że uczeń ma obowiązek zaliczać zaległy
materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela,

6)

uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niesatysfakcjonującą ma prawo do
jej poprawy, ocena ta może być poprawiona w terminie nie dłuższym niż dwa
tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych sprawdzianów; forma
poprawy ustalana jest przez nauczyciela, który przy wystawianiu oceny
śródrocznej lub końcoworocznej bierze pod uwagę tylko ocenę wyższą.

3. Zasady przeprowadzania kartkówek:
1)

przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości,
trwającą nie dłużej niż 30 minut, kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał
z ostatnich dwóch tematów zajęć, a zapowiedziana może obejmować szerszy
materiał ustalony przez nauczyciela,

2)

zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania
kartkówki (przepis ten nie dotyczy kartkówek zapowiedzianych).

4. Odpowiedzi ustne:
1)

odpowiedź ustna obejmuje materiał ostatnich dwóch tematów zajęć,

2)

ocena z odpowiedzi powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela,

3)

uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania,
w formie uzgodnionej z nauczycielem,

4)

prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w ostatnim okresie klasy
programowo najwyższej,

5)

nie ocenia się ucznia przez okres siedmiu dni roboczych po usprawiedliwionej,
minimum tygodniowej nieobecności w szkole.

5. Jeżeli Przedmiotowe Ocenianie uwzględnia możliwość zgłoszenia nieprzygotowania
ucznia do lekcji, z wyjątkiem lekcji z zapowiedzianym sprawdzianem pisemnym,
o fakcie tym uczeń informuje nauczyciela zawsze na początku zajęć edukacyjnych.
Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym poprzez wpisanie daty określającej
termin nieprzygotowania lub symbolu np.
6. Jeżeli aktywność i praca na lekcji ucznia jest niewystarczająca do wystawienia oceny,
nauczyciel może nagrodzić ją stawiając znak plus (+). Suma znaków (+) powinna być
zamieniona na stopień w sposób przyjęty dla danego przedmiotu w Przedmiotowym
Ocenianiu.
7. Jeżeli zakres sprawdzanej wiedzy ucznia jest niewystarczający do wystawienia oceny,
to nauczyciel może odnotować ten fakt w postaci znaku (+) lub (-). Suma znaków (+)
albo (-) powinna być zamieniona na stopień w sposób przyjęty dla danego
przedmiotu w Przedmiotowym Ocenianiu.
8. Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi bieżącą
ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. W przypadku braku lub źle wykonanej pracy
nadobowiązkowej nie można wystawić oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub
dostatecznej.
9. Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji, w trakcie której oceniane są ćwiczenia
praktyczne lub praca pisemna nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym ten fakt
w formie znaku (no lub nb lub 0).
10. Nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania pod lub nad odpowiednią kolumną
stopni, za jaką formę aktywności ucznia została postawiona ocena.
11. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian pisemny lub kartkówkę uczniowi albo
całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności
pracy. Stwierdzenie faktu braku samodzielności podczas sprawdzianu lub kartkówki
jest jednoznaczne z ustaleniem oceny niedostatecznej. Uczniowie, w stosunku do
których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, powinni

zostać zobowiązani do powtórnego napisania pracy w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
12. W trakcie oceniania bieżącego dopuszcza się stosowanie ocen pisanych cyfrą
(1,2,3,4,5,6) lub skrótem ( ndst,dop,dst,db,bdb,cel).
13. Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów
i minusów. Z wyłączeniem ocen: celującej i niedostatecznej, przed którymi nie
stawia się znaku (-).
14. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
§ 37
1.

Oceny bieżące, okresowe i końcoworoczne wyrażane są w stopniach wg skali:

ocena

2.

symbol

skrótocena śródroczna

pełne brzmienieocena
końcoworoczna

niedostateczny

1

ndst

niedostateczny

dopuszczający

2

dop

dopuszczający

dostateczny

3

dost

dostateczny

dobry

4

db

dobry

bardzo dobry

5

bdb

bardzo dobry

celujący

6

cel

celujący

Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości
ucznia, wkład pracy, systematyczność, dyspozycje psychiczne ucznia.

3.

Ocena końcoworoczna jest wystawiana przez nauczyciela na podstawie ocen
cząstkowych. Zasady ustalania tej oceny regulują Przedmiotowe Oceniania.

4.

Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni:
1)

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
-

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
nauczania,

będące

efektem

samodzielnej

pracy,

wynikające

z indywidualnych zainteresowań oraz
-

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując problemy
teoretyczne i praktyczne z zakresu programu nauczania; proponuje
rozwiązania nietypowe; rozwiązuje zadania wykraczające poza program lub

-

2)

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
-

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany programem
nauczania oraz

-

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać
z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin
oraz stosować ją w nowych sytuacjach,

3)

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
-

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
w tym opanował treści złożone oraz

-

4)

samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym,
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-

opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w programie
nauczania,

-

posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela
problemy typowe,

5)

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
-

ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem
nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia,

-

rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu
trudności, często powtarzające się w procesie nauczania,

6)

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
-

nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem
nauczania i najważniejszych w uczeniu danego przedmiotu oraz

-

nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie
wykazuje chęci współpracy z nauczycielem.
§ 38

1.

Klasyfikowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się dwa razy w roku
szkolnym.

2.

Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców
o zagrożeniu

oceną

niedostateczną.

Informację

o przewidywanej

ocenie

niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu z poszczególnych przedmiotów należy wpisać
w zeszycie zagrożeń znajdującym się u pedagoga szkolnego.
3.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele przedmiotowi.

4.

Na co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją nauczyciele zobowiązani
są poinformować ucznia o proponowanej ocenie. Ocena proponowana jest zapisana
długopisem w dzienniku lekcyjnym w ostatniej kolumnie ocen cząstkowych. Ocena
klasyfikacyjna nie może być niższa od zaproponowanej.

5.

Kwestie sporne dotyczące proponowanej oceny końcoworocznej rozstrzyga
dyrektor (zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania

uczniów

i

słuchaczy

oraz

przeprowadzania

sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych). Umotywowany wniosek do dyrektora
o rozpoznanie sprawy i ewentualne przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości
składa uczeń i jego rodzice w terminie siedem dni od zakończenia zajęć
dydaktyczno- wychowawczych. Sprawdzian wiadomości składa się z części ustnej
i pisemnej; jest przeprowadzany wg wymagań na daną ocenę, i obejmuje treści
programowe z całego roku szkolnego.
6.

Sprawdzian wiadomości przeprowadza się nie później niż w terminie siedmiu dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Sprawdzian wiadomości

przeprowadza komisja

powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 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.

7.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 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.

8.

Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

9.

1)

skład komisji,

2)

termin sprawdzianu wiadomości,

3)

pytania egzaminacyjne,

4)

wynik sprawdzianu oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.

Uczeń, który za pierwszy okres otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do
zaliczenia zaległego materiału w trybie i formie ustalonej przez nauczyciela danego
przedmiotu.
§ 39

1.

Egzamin klasyfikacyjny obowiązuje ucznia, u którego z jednego, kilku lub wszystkich
zajęć edukacyjnych brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu
nieobecności przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym
planie nauczania oraz ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny tok lub program nauki oraz ucznia spełniającego obowiązek nauki
poza szkołą.

2.

Egzamin odbywa się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, złożoną
do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.

W

przypadku

nieobecności

usprawiedliwionych,

wyrównywania

różnic

programowych lub indywidualnego toku nauki – po ustaleniu terminu z dyrektorem
i nauczycielem danego przedmiotu.
4.

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych – po wyrażeniu zgody przez Radę
Pedagogiczną, ale przed ukończeniem zajęć dydaktycznych.

5.

Egzamin obejmuje treści kształcenia zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego.

6.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, z wychowania fizycznego
i informatyki egzamin przeprowadza się przede wszystkim w formie ćwiczeń
praktycznych.

7.

8.

Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły i w jej skład wchodzą:
1)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

2)

nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

Pracę ucznia oceniają wspólnie członkowie komisji.

9.

Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego w wymaganym terminie otrzymuje
końcoworoczną ocenę niedostateczną.

10.

Na dokumentację egzaminu składa się:
1)

protokół zawierający informację o przedmiocie, dane ucznia, formę egzaminu,
dane osobowe komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję wraz z jej uzasadnieniem,

2)

zadania egzaminacyjne wraz z pisemną pracą ucznia i zwięzłą informacją
o ustnych odpowiedziach, dokumentację dołącza się do arkusz ocen ucznia.

11.

Uczeń, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych nie mógł w
wymaganym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do
niego w najbliższym możliwym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

12.

Ustalona przez nauczyciela, w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
ocena końcoworoczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
(przepis ten dotyczy także uczniów klas programowo najwyższych).
§ 40

1.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

2.

Egzamin obejmuje podstawowe, zrealizowane treści kształcenia z danego
przedmiotu.

3.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej– zgodnie z poziomem
wymagań na poszczególne oceny.

4.

Egzamin z wychowania fizycznego i informatyki przeprowadza się przede wszystkim
w formie ćwiczeń praktycznych.

5.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:
1)

dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze
(jako przewodniczący komisji),

6.

2)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminator),

3)

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia (jako członek komisji).

Nauczyciel - egzaminator może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku
dyrektor

szkoły

powołuje

jako

osobę

egzaminującą

innego

nauczyciela

prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.

Pracę ucznia oceniają wspólnie członkowie komisji.

8.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie uzyskuje promocji.

9.

Na dokumentację egzaminu składają się:
1)

protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania
egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę wraz z jej
uzasadnieniem,

2)

zadania egzaminacyjne wraz z pisemną pracą ucznia i zwięzłą informacją
o ustnych odpowiedziach, dokumentację dołącza się do arkusza ocen ucznia.

10.

Uczeń, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych nie mógł
w wymaganym terminie przystąpić do egzaminu poprawkowego, może przystąpić
do niego w najbliższym możliwym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

11.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 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.
§ 41

1.

Egzaminy próbne są wewnętrznymi egzaminem Zespołu Szkół Budowlanych
w Chorzowie.

2.

Próbne egzaminy mają na celu intensyfikację przygotowań do egzaminu
maturalnego i zawodowego, próbę oswojenia ucznia ze stresem egzaminacyjnym,
możliwość sprawdzenia się w warunkach egzaminu.

3.

Uczeń zdaje próbny egzamin maturalny z następujących przedmiotów:
1)

język polski, na poziomie podstawowym,

2)

matematyka, na poziomie podstawowym,

3)

język obcy na poziomie podstawowym,

4)

przedmiot wybrany, na poziomie podstawowym.

4.

Część pisemna próbnych egzaminów maturalnych odbywa się w dwóch terminach.

5.

Część ustna egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym odbywa się
w terminie ustalonym przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

6.

Ocenianie części ustnej i pisemnej próbnego egzaminu maturalnego oraz
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie mogą wpływać na podwyższenie lub
obniżenie oceny śródrocznej lub końcoworocznej.
§ 42

1.

Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziału w życiu klasy i szkoły, postawie wobec
kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.

2.

O kryteriach oceny zachowania i zasadach jej ustalania informuje uczniów i rodziców
wychowawca z początkiem każdego nowego roku szkolnego.

3.

4.

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
pełne brzmienie- ocena

ocena

skrót- ocena okresowa

naganne

ng

naganne

nieodpowiednie

ndp

nieodpowiednie

poprawne

popr

poprawne

dobre

db

dobre

bardzo dobre

bdb

bardzo dobre

wzorowe

wz

wzorowe

końcoworoczna

Ocena zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia
do samokontroli. Ocena ta nie może spełniać funkcji represyjnej, nie jest też
dowodem sympatii czy antypatii wobec ucznia.

5.

Oceniając zachowanie ucznia należy uwzględnić wszystkie pozytywne i negatywne
przejawy postępowania.

6.

7.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)

postępowanie zgodne 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)

okazywanie szacunku innym osobom.

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
1)

samoocenę ucznia,

8.

2)

ocenę zespołu klasowego,

3)

opinię nauczycieli uczących w danej klasie.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie
ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

9.

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna za wyjątkiem
sytuacji opisanej w pkt. 13.

10.

Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych ani na promocję
do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 12.

11.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie siedem dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. (zgodnie
z § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy

oraz

przeprowadzania

sprawdzianów

i egzaminów

w szkołach

publicznych).
13.

Od ucznia oczekuje się, że będzie:
1)

systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

2)

pamiętać o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności,

3)

przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i nie przeszkadzać w ich prowadzeniu,

4)

nosić potrzebne przybory i pomoce dydaktyczne,

14.

15.

5)

aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,

6)

przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

7)

przychodzić w stroju galowym na uroczystości szkole.

Uczeń powinien:
1)

dbać o czystość i estetykę swojego wyglądu,

2)

zwracać uwagę na kulturę słowa,

3)

być uczciwym wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)

okazywać szacunek innym,

5)

szanować poglądy, wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

6)

być prawdomówny i koleżeński,

7)

nie ulegać nałogom i nie namawiać do nich innych,

8)

dbać o mienie osobiste oraz szkolne,

9)

dbać o czystość i estetykę szkoły oraz otoczenia.

Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni:
1)

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
-

wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie,
- wzorowo

spełnia

wszystkie

wymagania

szkolne,

jest

wzorem

do naśladowania, dla innych uczniów w szkole i środowisku,
-

pomaga w nauce słabszym uczniom,

-

na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą zachowania wobec
wszystkich pracowników szkoły, uczniów i osób dorosłych na wszystkich
zajęciach organizowanych przez szkołę lub inne instytucje,

-

wykazuje dużą inicjatywę w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-

jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu wszystkich funkcji i zadań
powierzonych mu przez nauczycieli,

-

systematycznie

uczęszcza

do

szkoły

a

wszystkie

nieobecności

usprawiedliwiane są na bieżąco,
-

szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie koleżanek
i kolegów,

-

nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych uczniów,

-

nie unika odpowiedzialności za swoje postępowanie,

-

przestrzega

stosowania

stroju

galowego

i

zasad

na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,

zachowania

-

2)

nie ma żadnych uwag o niestosownym zachowaniu.
ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-

bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie,

-

bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny
w nauce,

-

bardzo dobrze przestrzega zasad zdrowia, higieny ,

-

szanuje wszystkich pracowników szkoły,

-

wykazuje inicjatywę w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-

dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych
mu przez nauczycieli,

-

systematycznie

uczęszcza

do

szkoły

a

wszystkie

nieobecności

usprawiedliwiane są na bieżąco,
-

szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie koleżanek
i kolegów,

-

dba o mienie szkolne,

-

nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych uczniów,

-

przestrzega stosowania stroju galowego i zasad właściwego zachowania
na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę.

3)

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-

dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie,

-

dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce,

-

przestrzega zasad zdrowia i higieny,

-

kulturalnie zachowuje się wobec osób dorosłych,

-

chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-

spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez
nauczycieli,

-

systematycznie

uczęszcza

do

szkoły

a

wszystkie

nieobecności

usprawiedliwiane są na bieżąco,
-

szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie koleżanek
i kolegów,

-

nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych uczniów,

-

przestrzega stosowania stroju galowego i zasad właściwego zachowania
na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę.

4)

ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
-

z małymi uchybieniami wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych
w statucie, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

-

cechuje go poprawna kultura zachowania wobec osób dorosłych oraz
koleżanek i kolegów,

-

sporadycznie, w sposób niezamierzony narusza przyjęte zasady kultury
osobistej,

-

przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego
otoczenia,

-

stara się uczestniczyć w życiu klasy,

-

wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

-

nie powoduje kłótni, konfliktów i bójek,

-

przeważnie przestrzega zasad stosowania stroju galowego i zasad
właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych
przez szkołę.

5)

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
-

nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie,

-

ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i innych osób dorosłych,

-

nie przestrzega zasad czystości i higieny,

-

nie pracuje na miarę swoich możliwości,

-

stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,

-

używa wulgaryzmów,

-

nie dba o podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie koleżanek
i kolegów,

-

ulega nałogom i namawia do tego innych,

-

notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

-

nie przestrzega zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole,

-

ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze, ostatnie lub wybrane lekcje.

6)

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
-

jest niezdyscyplinowany, rażąco nie wywiązuje się z obowiązków ucznia
zapisanych w statucie,

-

ma arogancki stosunek do pracowników szkoły i innych osób dorosłych,

-

w sposób rażący nie przestrzega zasad czystości i higieny,

-

znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, jest agresywny,

-

nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami,

-

stosuje szantaż, wyłudzanie lub zastraszanie,

-

używa wulgarnego języka,

-

ulega nałogom i namawia do tego innych,

-

kradnie,

-

niszczy mienie szkole oraz mienie koleżanek i kolegów,

-

wagaruje,

-

wywiera negatywny wpływ na rówieśników.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem państwa i napisem w otoku:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 w Chorzowie.
3. Szkoła używa pieczątki o treści: Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 41-503 Chorzów, ul. Narutowicza 5 tel. 24-13-475
§ 44.
Szkoła posiada sztandar wspólny dla Zespołu Szkół oraz ceremoniał szkolny.
§ 45.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowo-materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 46
Dokonanie zmian zapisów zawartych w statucie szkoły możliwe jest w trybie nowelizacji na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

