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Rozdzia  I

POSTANOWIENIA WST PNE

Podstaw  prawn  Statutu jest ustawa o systemie o wiaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357; dalej -
„ustawa zmieniaj ca”). W sprawach nieuregulowanych Statutem obowi zuj  przepisy ustawy.

§ 1

Ilekro  w dalszych przepisach jest mowa o:
1. ustawie o systemie o wiaty – nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 357; dalej - „ustawa zmieniaj ca”)

2. rozporz dzeniu – nale y przez to rozumie  rozporz dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkó  (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zm. Dz. U. z 2002r. Nr
10, poz. 96),

3. karcie nauczyciela - nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1118, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291, z 2002r. Dz. U. Nr
4, poz. 32),

4. szkole - nale y przez to rozumie  Zespó  Szkó  Agroprzedsi biorczo ci im. Szkó
Podchor ych Rezerwy w Zambrowie,

5. dyrektorze - nale y przez to rozumie  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 4,

6. nauczycielu - nale y przez to rozumie  nauczyciela, wychowawc  lub innego
pracownika pedagogicznego wymienionego w art. 1 karty nauczyciela,

7. uczniu - nale y przez to rozumie  ucznia jednostki, o której mowa w pkt 4,
8. rodzicach - nale y przez to rozumie  rodziców lub prawnych opiekunów,
9. radzie pedagogicznej – nale y przez to rozumie  Rad  Pedagogiczn  jednostki, o

której mowa w pkt 4, dzia aj  zgodnie z art. 40 ustawy o systemie o wiaty,
10. radzie rodziców – nale y przez to rozumie  Rad  Rodziców jednostki, o której mowa

w pkt 4, stanowi  reprezentacj  rodziców uczniów,
11. samorz dzie uczniowskim - nale y przez to rozumie  Samorz d Uczniowski

jednostki, o której mowa w pkt 4, dzia aj cy zgodnie z art. 55 ustawy o systemie
wiaty,
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Rozdzia  II
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2
Ogólna charakterystyka Szko y

1. W sk ad Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci im. Szkó  Podchor ych Rezerwy w
Zambrowie wchodz :

1) Technikum Nr  2 w Zambrowie ,
2) III Liceum Ogólnokszta ce.

2. Adres szko y: Aleja Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów.
3. Organem prowadz cym szko  jest Powiat Zambrowski.
4. Nadzór pedagogiczny nad Szko  sprawuje Podlaski Kurator O wiaty w Bia ymstoku.
5. Szko a mo e pozyskiwa  dodatkowe rodki na finansowanie niektórych form

dzia alno ci statutowej z dotacji, dobrowolnych wp at rodziców uczniów, a tak e
z zysków uzyskanych z dzia alno ci gospodarczej.

6. Zasady prowadzenia przez szko  gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady
prowadzenia i przechowywania w ciwej szkole dokumentacji okre laj  odr bne
przepisy.

7. Szko a gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez wzgl du na narodowo ,
pochodzenie spo eczne,  wyznanie, status spo eczny czy warunki zdrowotne.

8. Szko a w miar  mo liwo ci czyni wszystko, aby uczniom stworzy  optymalne
warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

9. Szko a dzia a na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z ustaw  o systemie
wiaty i wynikaj cymi z niej rozporz dzeniami wykonawczymi.

§ 3
Cele kszta cenia, okresy i sposoby promowania

1. Cykle kszta cenia trwaj :
1) w Technikum Nr 2 - 4 lata,
2) w III Liceum Ogólnokszta cym – 3 lata.

2. Kszta cenie w Technikum odbywa si  w zawodzie:
- technik  rolnik  symbol cyfrowy 314207
- technik handlowiec                    – symbol cyfrowy 522305
- technik drogownictwa                – symbol cyfrowy 311206
- technik architektury krajobrazu  – symbol cyfrowy 314202
- technik ekonomista  symbol cyfrowy 331403.

3. Ka dy rok kszta cenia podzielony jest na 2 semestry.
4. Uczniowie s  klasyfikowani na koniec ka dego semestru i promowani na koniec

ka dego roku szkolnego.
5. W trakcie cyklu kszta cenia uczniom szko a wystawia na zako czenie roku szkolnego

wiadectwo uko czenia klasy.
6. Absolwenci Technikum oraz Liceum Ogólnokszta cego mog  przyst pi  do

egzaminu maturalnego organizowanego przez Okr gow  Komisj  Egzaminacyjn .
7. Zdaj cy, który zda  egzamin maturalny, otrzymuje wiadectwo dojrza ci

wystawione przez komisj  okr gow .
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8. Ucze  ko czy szko  ponadgimnazjaln  i otrzymuje wiadectwo uko czenia szko y,
je eli na zako czenie (semestru) klasy programowo najwy szej uzyska  oceny
klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej.

9. Zasady promowania oraz przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzaj cego
kwalifikacje w zawodzie okre laj  odr bne przepisy.

10. Absolwenci Technikum mog  przyst pi  do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje
w zawodzie organizowanego przez OKE.

11. Zdaj cy, który potwierdzi  wszystkie  kwalifikacje wyodr bnione w danym zawodzie,
otrzymuje dyplom zawodowy.

12. Zdaj cy, który potwierdzi  okre lon  kwalifikacj , wyodr bnion  w danym zawodzie,
otrzymuje wiadectwo kwalifikacyjne.

13. Dyplomy zawodowe i wiadectwa kwalifikacyjne wydaje OKE.

§ 4
Uczniowie Szko y

1. Uczniami szko y staj  si  kandydaci:
1) do Technikum i Liceum Ogólnokszta cego, którzy uzyskali odpowiedni

liczb  punktów ka dorazowo ustalonych przez szko  lub s  to laureaci
wojewódzkich konkursów przedmiotowych,

2. Szczegó owe warunki rekrutacji okre laj  odr bne przepisy.
3. Niniejszy Statut okre la kryteria decyduj ce o przyj ciu kandydatów do klasy

pierwszej szko y ponadgimnazjalnej.
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Rozdzia  III

CELE I ZADANIA SZKO Y

§ 5
Kszta cenie

Szko a umo liwia zdobywanie wiedzy i umiej tno ci niezb dnych do uzyskania
wiadectwa  uko czenia szko y lub zdania egzaminu maturalnego czy egzaminu

potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe.
1. Szko a realizuje program nauczania ustalony dla ka dego cyklu kszta cenia przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Wybitnie zdolni uczniowie szko y maj  prawo do indywidualnego programu i cyklu

kszta cenia. Odpowiedniego zezwolenia udziela dyrektor szko y po zasi gni ciu opinii
rady pedagogicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

3. Szko a zapewnia mo liwo  pobierania nauki przez  m odzie  niepe nosprawn ,
niedostosowan  spo ecznie i zagro on  niedostosowaniem spo ecznym, zgodnie z
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

4. Szko a organizuje i prowadzi nadobowi zkowe zaj cia przedmiotowe – ko a
przedmiotowe.

5. Szko a organizuje zaj cia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Szko a umo liwia rozwijanie indywidualnych zainteresowa  uczniów i czynnie wspiera

ich udzia  we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
7. Szko a umo liwia uczniom, którzy przenie li si  ze szkó  o innych kierunkach

kszta cenia wyrównanie ró nic programowych i z enie egzaminów klasyfikacyjnych.
8. W przypadku przechodzenia ucznia ze szko y publicznej lub szko y niepublicznej o

uprawnieniach szko y publicznej jednego typu albo ze szko y niepublicznej
nieposiadaj cej uprawnie  szko y publicznej, do szko y publicznej innego typu albo
tego samego typu, o przyj ciu ucznia do szko y publicznej decyduje dyrektor szko y.

9. Ucze  przechodz cy ze szko y publicznej lub szko y niepublicznej o uprawnieniach
szko y publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr
szko y publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu
kszta cenia zrealizowanego w szkole, do której ucze  ucz szcza , na podstawie kopii
arkusza ocen ucznia, po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez dyrektora szko y,
do której ucze  ucz szcza , lub na podstawie za wiadczenia o przebiegu nauczania
ucznia

10. W przypadku przechodzenia ucznia ze szko y publicznej lub szko y niepublicznej o
uprawnieniach szko y publicznej jednego typu do szko y publicznej innego typu mo na
przeprowadzi  egzamin klasyfikacyjny.

11. Ucze  szko y niepublicznej nieposiadaj cej uprawnie  szko y publicznej jest
przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szko y publicznej po
zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si  zgodnie z art. 44l egzamin klasyfikacyjny
ustawy o systemie o wiaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb
rozporz dzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szko ach
publicznych ustawy o systemie o wiaty.

13. Przypadki, w których ucze  przechodz cy ze szko y publicznej lub szko y niepublicznej
o uprawnieniach szko y publicznej jednego typu do szko y publicznej innego typu mo e
by  przyj ty do klasy programowo wy szej ni  to wynika z kopii arkusza ocen ucznia
lub za wiadczenia o przebiegu nauczania ucznia - uwzgl dniaj c potrzeb  uzupe nienia
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ró nic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki j zyka obcego
nowo ytnego.

14. W przypadku zmiany typu szko y w trakcie nauki, ucze  zobowi zany jest do z enia
egzaminów klasyfikacyjnych z tre ci nauczania stanowi cych ró nice programowe
mi dzy typami szkó .

15. Celem nauczania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów
w zawodach w szkole.

16. Organizacja praktycznej nauki zawodu przedstawia si  nast puj co:
a) Kszta cenie praktyczne w formie zaj  praktycznych oraz praktyk zawodowych

odbywa si  w Technikum Nr 2 w zawodzie technik rolnik, technik handlowiec,
technik drogownictwa, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista.

b) Zaj cia praktyczne realizowane s  w pracowniach szkolnych a tak e w
zak adach pracy i gospodarstwach rolnych.

c) Praktyki zawodowe natomiast odbywaj  si  w gospodarstwach rolnych oraz
ró norodnych podmiotach takich jak:

d) Bankach Spó dzielczych, Banku Gospodarki ywno ciowej, Banku PKO  S.A.,
Zak adzie Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Spo ecznego, Zambrowskiej Spó dzielni Mieszkaniowej, Zarz dzie Mienia
Komunalnego, Urz dzie Skarbowym, TESCO, sklepy wielobran owe i zak ady
zwi zane z budow  i modernizacj  dróg.

e) Lista podmiotów, w których uczniowie odbywaj  praktyki zawodowe jest ci gle
w miar  mo liwo ci poszerzana.

§ 6
Kszta cenie i wychowanie prospo eczne

1. Szko a realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmuj cy tre ci i dzia ania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz tre ci i dzia ania o
charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,
przygotowane w oparciu o przeprowadzon  diagnoz  potrzeb i problemów
wyst puj cych w danej spo eczno ci szkolnej skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców. Program skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokszta cego i
Technikum  w ca ym cyklu kszta cenia, w ramach którego m.in.:

1) umo liwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia to samo ci narodowej,
etnicznej, j zykowej i religijnej, k ad c przy tym nacisk na utrwalenie w tym
wzgl dzie tolerancji,

2) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w ró nych
warto ciowych i kszta cych imprezach kulturalnych, rozrywkowych,
sportowych i turystycznych,

3) wdra a uczniów do wykonywania pracy z pe  odpowiedzialno ci
i zrozumieniem jej znaczenia spo eczno – gospodarczego,

4) y do wychowania uczniów na wiadomych i twórczych obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

a) kszta towanie w ciwych postaw moralnych i spo ecznych,
b) nabywanie do wiadcze  uczestnictwa w yciu spo eczno ci szkolnej,
c) umacnianie poczucia obowi zku oraz dyscypliny pracy i nauki,
d) kszta towanie poczucia odpowiedzialno ci za ochron  przyrody

i rodowiska naturalnego,
e) rozwijanie aktywnych postaw spo ecznych i zawodowych,
f) pog bianie uczu  patriotyzmu.
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5) tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym s  formu owane
z uwzgl dnieniem definicji wychowania okre lonej w ustawie – Prawo

wiatowe, wed ug której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pe nej
dojrza ci fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i spo ecznej,
wzmacnianym i uzupe nianym przez dzia ania z zakresu profilaktyki
problemów m odzie y

6) proces wychowawczy jest ukierunkowany na warto ci i podejmowanie dzia
zwi zanych z miejscami wa nymi dla pami ci narodowej, formami
upami tniania postaci i wydarze  z przesz ci, najwa niejszymi wi tami
narodowymi i symbolami pa stwowymi. tre ci i dzia ania o charakterze
profilaktycznym wynikaj  z przeprowadzonej przez szko  diagnozy potrzeb
i problemów wyst puj cych w danej spo eczno ci szkolnej,

7) program wychowawczo-profilaktyczny szko y uchwala rada rodziców
w porozumieniu z rad  pedagogiczn .

2. Szko a organizuje i przywi zuje du  wag  do nauki religii lub etyki, prowadz c zaj cia
wed ug zasad okre lonych w § 19.

§ 7
Pomoc i opieka

1. Szko a umo liwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru dalszego kierunku
kszta cenia lub zawodu poprzez:
1) zapewnienie korzystania z informatorów o studiach,
2) stworzenie mo liwo ci prowadzenia polityki informacyjnej przedstawicielom

uczelni wy szych,
3) organizacj  spotka  szkoleniowo – informacyjnych z pracownikami Powiatowego

Urz du Pracy.
2. Szko a sprawuje opiek  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i mo liwo ci

szko y. I tak szko a:
1) udziela uczniom pomocy w razie trudno ci w nauce,
2) udziela uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

§ 8
rodowisko dydaktyczno – wychowawcze

Dla mo liwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zada  szko a
kszta tuje swoje rodowisko dydaktyczno – wychowawcze odpowiednio do warunków
szko y, a przede wszystkim do potrzeb uczniów.
W tych ramach szko a:
1. Podporz dkowuje ca  swoj  struktur  organizacyjn  wy cznie dydaktyczno –

wychowawczym celom i zadaniom, kieruj c si  przy tym dobrem uczniów.
2. Zatrudnia wy cznie nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami  pedagogicznymi i takich,

którzy przestrzegaj  podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spe niaj
odpowiednie  warunki zdrowotne.

3. Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obs ugi
niezb dnych dla prawid owego i przyjaznego uczniom bie cego funkcjonowania
szko y i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej.

4. Ma wypracowane systemy:
1) monitorowania i diagnozowania zachowa  uczniów,
2) informowania i konsultowania rodziców uczniów o sprawach ich (uczniów)

zachowania i post pów w nauce.
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Rozdzia  IV

ORGANY SZKO Y

§ 9
Rodzaje organów

Organami Szko y s :
1. Dyrektor szko y.
2. Rada pedagogiczna.
3. Rada rodziców.
4. Samorz d uczniowski.

§ 10
Dyrektor Szko y

1. Szko  kieruje dyrektor szko y powo any na to stanowisko przez organ prowadz cy
szko .

2. Wykonuje swoje obowi zki w ramach kompetencji okre lonych ustaw ; dyrektor
szko y w szczególno ci:
1. kieruje bie  dzia alno ci  dydaktyczno – wychowawcz  i opieku cz  szko y,
2. odpowiada za realizacj  zalece  wynikaj cych z orzeczenia o potrzebie

kszta cenia specjalnego ucznia,
3. sprawuje nadzór pedagogiczny nad dzia alno ci  nauczycieli i wychowawców,
4. przewodniczy radzie pedagogicznej,
5. realizuje uchwa y rady pedagogicznej i wstrzymuje te uchwa y, które s

niezgodne z ustaw  lub obowi zuj cym prawem   w ogóle i powiadamia o tym
fakcie organ prowadz cy szko  oraz organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny,

6. powierza stanowisko wicedyrektora szko y i odwo uje z niego, zasi gaj c w tym
wzgl dzie opinii organu prowadz cego szko  i rady pedagogicznej,

7. powierza nauczycielom pe nienie funkcji przewodnicz cych komisji
przedmiotowych i zespo ów oraz odwo uje ich z tych funkcji,

8. zatrudnia i zwalnia innych pracowników szko y,
9. dysponuje finansami szko y,
10. opracowuje arkusz organizacyjny,
11. dba o powierzone mienie,
12. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
13. realizuje pozosta e zadania wynikaj ce z ustawy – karta nauczyciela,
14. reprezentuje szko  na zewn trz,
15. tworzy rad  szko y pierwszej kadencji,
16. wspó pracuje z rad  pedagogiczn  i samorz dem uczniowskim,
17. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomi dzy organami,
18. przestrzega postanowie  Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych

wobec uczniów,
19. podejmuje decyzje o zawieszeniu zaj  dydaktycznych z zachowaniem warunków

okre lonych przepisami,
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20. prowadzi dokumentacj  pedagogiczn  zgodnie z odr bnymi przepisami.

§ 11
Wicedyrektor Szko y

1. W celu sprawnego kierowania szko  dyrektor szko y, zasi gaj c opinii organu
prowadz cego szko  i rady pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora  i inne
stanowiska kierownicze w szkole.

2. Stanowisko wicedyrektora tworzy si  w szkole, która liczy co najmniej 12 oddzia ów.
3. Do ka dego utworzonego stanowiska dyrektor szko y sporz dza zakres obowi zków

i kompetencji. O zakresie obowi zków i kompetencji dyrektor szko y informuje rad
pedagogiczn .

4. Obsada stanowiska nale y do wy cznej kompetencji dyrektora szko y.

§ 12
Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szko y.
W jej sk ad wchodz  wszyscy nauczyciele szko y. Przewodnicz cym rady
pedagogicznej jest dyrektor szko y.

2. Rada pedagogiczna dzia a zgodnie z uchwalonym przez ni  regulaminem.
3. Do kompetencji stanowi cych rady pedagogicznej nale y ustalanie sposobu

wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko
przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko y.

4. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywaj  si  co najmniej trzy razy w roku szkolnym
i s  zwo ywane przez:

1) przewodnicz cego rady pedagogicznej,
2) organ prowadz cy szko  lub sprawuj cy nadzór pedagogiczny,
3) na wniosek 1/3 jej cz onków.

5. Posiedzenia rady pedagogicznej s  protoko owane. Jej uchwa y maj  charakter aktu
prawnego i s  podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów w obecno ci  co najmniej 2/3
cz onków.

6. Cz onkowie rady pedagogicznej s  zobowi zani do nieujawniania spraw omawianych
na jej posiedzeniach.

7. W ramach swoich kompetencji rada pedagogiczna:
1) zatwierdza plan pracy szko y,
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz s uchaczy,
3) podejmuje uchwa y w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) podejmuje uchwa y w sprawie skre lenia ucznia z listy uczniów,
5) ustala organizacj  doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) wyst puje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadz cego o odwo anie

z funkcji  dyrektora lub wicedyrektora szko y,
7) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

szko y,
8) opiniuje tygodniowy rozk ad zaj ,
9) opiniuje projekt planu  finansowego szko y,
10) opiniuje propozycje dyrektora szko y w sprawach przydzia u nauczycielom

sta ych prac i zaj ,
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11) opiniuje wnioski dyrektora szko y o przyznanie nauczycielom odznacze ,
nagród i wyró nie ,

12) przygotowuje projekt Statutu szko y lub projekt zmian w Statucie (uchwa a RP),
13) wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Zespo u Szkó  zgodnie z art. 50

ust. 2 ustawy.

§ 13
Rada Rodziców

1. W szkole dzia a rada rodziców, która reprezentuje ogó  rodziców uczniów.
2. W sk ad rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddzia owych,

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia u.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy

o systemie o wiaty, który nie mo e by  sprzeczny ze Statutem szko y.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, który nie mo e by  sprzeczny

ze Statutem szko y.
5. Rada rodziców mo e wyst powa  do dyrektora i innych organów szko y, organu

prowadz cego szko  oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szko y.

6. Do kompetencji rady rodziców, z zastrze eniem ust. 3 i 4, nale y
1) uchwalanie w porozumieniu z rad  pedagogiczn : programu wychowawczo-

profilaktycznego szko y obejmuj cego wszystkie tre ci i dzia ania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub
wychowania szko y, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;

3) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez dyrektora szko y.
7. W celu wspierania dzia alno ci statutowej szko y rada rodziców mo e gromadzi

fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców okre la regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy.

8. Rada  rodziców  z  w asnej  inicjatywy  ocenia  sytuacj  oraz  stan  szko y  i  wyst puje  z
wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadz cego szko  oraz do
wojewódzkiej rady o wiatowej, w szczególno ci w sprawach organizacji dodatkowych
zaj  edukacyjnych, do których zalicza si : zaj cia z j zyka obcego nowo ytnego
innego ni  j zyk obcy nowo ytny nauczany w ramach obowi zkowych zaj
edukacyjnych oraz zaj cia, dla których nie zosta a ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tych zaj  zosta  w czony do szkolnego zestawu programów
nauczania; zaj cia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
zaj cia rozwijaj ce zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

§ 14
Samorz d Uczniowski

1. W szkole mo e dzia  samorz d uczniowski. Samorz d jest organem
przedstawicielskim uczniów danej szko y, a podstaw  jego dzia alno ci jest Statut
szko y i zgodny z nim regulamin samorz du zatwierdzony przez ogó  uczniów szko y.

2. Regulamin samorz du musi m. in. okre la :
1) struktur , liczebno  i kadencj  samorz du,
2) tryb  wybierania samorz du i sposób podejmowania uchwa .
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3. Samorz d mo e przedstawi  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szko y wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szko y, w szczególno ci dotycz cych realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania si  z programem nauczania, z jego tre ci , celami

i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do organizacji  ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie w ciwych

proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci  rozwijania i zaspokajania
asnych zainteresowa ,

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szko y,

6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol  opiekuna samorz du uczniowskiego.
4. Samorz d mo e opiniowa  prac  nauczyciela ocenianego aktualnie przez dyrektora

szko y.

§ 15
Wspó dzia anie organów szko y i sposoby rozwi zywania spraw spornych

1. Dyrektor szko y jest przedstawicielem i przewodnicz cym rady pedagogicznej,
w zwi zku z tym wykonuje jej uchwa y, o ile s  zgodne z prawem i ustaw :
1) wstrzymuje wykonanie uchwa  sprzecznych z prawem, powiadamiaj c o tym

fakcie organ prowadz cy i sprawuj cy nadzór pedagogiczny,
2) rozstrzyga sprawy sporne w ród cz onków rady pedagogicznej, je eli

w regulaminie je pomini to,
3) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewn trz i dba o jej autorytet,
4) bezpo rednio wspó pracuje ze spo ecznymi organami szko y, tj. rad  rodziców

samorz dem uczniowskim,
5)  przyjmuje wnioski i bada skargi dotycz ce nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych,
6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomi dzy nauczycielem

 a rodzicem,
7) dba o przestrzeganie postanowie  zawartych w Statucie,
8) w swojej dzia alno ci kieruje si  zasad  partnerstwa i obiektywizmu,
9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

w zwi zku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szko y, je eli
dzia alno  tych organów narusza interesy szko y    i nie s y rozwojowi jej
uczniów.
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Rozdzia  V

ORGANIZACJA SZKO Y

§ 16
Zasady ogólne

1. Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj  dydaktyczno – wychowawczych, przerw
wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre laj  przepisy w sprawie organizacji

roku szkolnego.
2. Szczegó ow  organizacj  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

okre la arkusz organizacyjny szko y opracowany przez dyrektora, najpó niej do 30
kwietnia ka dego roku z uwzgl dnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu
finansowego szko y. Arkusz organizacyjny szko y zatwierdza organ prowadz cy.

3. W arkuszu organizacji szko y zamieszcza si  w szczególno ci:
liczb  pracowników szko y cznie z liczb  stanowisk kierowniczych, liczb  godzin
zaj  edukacyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ
prowadz cy szko  oraz liczb  godzin zaj  prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzgl dnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozk ad zaj , okre laj cy
organizacj  zaj  edukacyjnych.

§ 17
Oddzia

1. Podstawow  jednostk  organizacyjn  szko y jest oddzia  z ony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie  nauki danego roku ucz  si  wszystkich przedmiotów
obowi zkowych, okre lonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy
dopuszczonych do u ytku szkolnego.

2. Nie tworzy si  nowego oddzia u tej samej klasy, je eli liczba uczniów jest mniejsza od
19.

3. Liczba oddzia ów uzale niona jest od limitów okre lonych przez organ prowadz cy.
4. Oddzia  dzieli si  na grupy w przypadku zaj  wymagaj cych specjalnych warunków

nauki i bezpiecze stwa z uwzgl dnieniem zasad okre lonych w rozporz dzeniu
w sprawie ramowych planów nauczania:
1) podzia  na grupy jest obowi zkowy na zaj ciach z j zyków obcych i technologii

informacyjnych w oddzia ach licz cych powy ej 24 uczniów oraz podczas
wicze , w tym laboratoryjnych w oddzia ach licz cych powy ej 30 uczniów;

uzale niony jest tak e od mo liwo ci finansowych szko y oraz od wielko ci sal
i pomieszcze  dydaktycznych,

2) zaj cia z wychowania fizycznego odbywaj  si  w grupach licz cych od
12 do 26 uczniów; tutaj obowi zuje podzia  ze wzgl du na p . Dopuszcza si
tworzenie grup mi dzyoddzia owych lub, w wyj tkowych przypadkach, grup
mi dzyklasowych.
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§ 18
Organizacja  zaj

1. Organizacj  sta ych, obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj  dydaktycznych
i wychowawczych okre la tygodniowy rozk ad zaj  ustalony przez dyrektora szko y
na podstawie zatwierdzonego  arkusza organizacyjnego, z uwzgl dnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawow  form  pracy szko y s  zaj cia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Rada pedagogiczna mo e podj  uchwa , w której ustali inny czas trwania godzin

lekcyjnych (nie d szy ni  1 godzina zegarowa), zachowuj c ogólny tygodniowy czas
pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.

5. Dyrektor szko y w porozumieniu z rad  pedagogiczn  i w uzgodnieniu z organem
prowadz cym ustala zasady prowadzenia niektórych zaj , np. nauczania j zyków
obcych, kó  zainteresowa , które mog  by  prowadzone poza systemem klasowo –
lekcyjnym w grupach oddzia owych lub mi dzyoddzia owych.

§ 19
Religia i etyka

1. Szko a organizuje w ramach planu zaj  dydaktycznych nauk  religii dla uczniów,
których rodzice lub sami uczniowie wyra aj  takie yczenie; po osi gni ciu
pe noletno ci o uczestnictwie w lekcjach religii decyduj  sami uczniowie.

2. Dla uczniów nie uczestnicz cych w lekcjach religii mog  by  organizowane lekcje
etyki, jednak dla grupy uczniów licz cej nie mniej ni  7 osób.

3. Uczniowie nie obj ci nauk  religii lub etyki, których rodzice wiadomie z niej
rezygnuj , maj  zapewnion  opiek  na terenie szko y, a je eli zaj cia religii lub etyki
wypadaj  na pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani s  do domu.

§ 20
Biblioteka szkolna i pracownia komputerowa

1. Biblioteka szkolna i pracownia komputerowa s  pracowniami szkolnymi s cymi
realizacji potrzeb i zainteresowa  uczniów, zada  dydaktyczno – wychowawczych
szko y, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wiedzy o regionie.

2. Okre lone wy ej pracownie szkolne funkcjonuj  zgodnie z w ciwym im
regulaminem. Do nich nale y w szczególno ci:
1) udost pnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym

pracownikom szko y w czasie zaj  lekcyjnych i po ich zako czeniu,
2) udost pnianie sprz tu komputerowego i pomoc w pos ugiwaniu si  nim,
3) prowadzenie specjalistycznych zaj  edukacyjnych (bibliotecznych ,

czytelniczych, komputerowych),
4) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

3.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umo liwia :
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypo yczanie ich poza bibliotek ,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
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4. Godziny pracy bibliotekarki powinny umo liwia  dost p do jej zbiorów podczas zaj
lekcyjnych i po ich zako czeniu.

5. Wymiar godzin pracy biblioteki ustalony jest w arkuszu organizacji szko y w oparciu
o liczb  m odzie y w szkole oraz posiadany ksi gozbiór.

6. Do zada  nauczyciela bibliotekarza nale y:
1) prowadzenie lekcji przysposobienia informacyjno – czytelniczego,
2) uzupe nianie ksi gozbioru,
3) okresowa selekcja ksi gozbioru,
4) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy,
5) przygotowanie wizualnej informacji o lekturach przewidzianych dla

poszczególnych klas oraz o nowo ciach bibliotecznych,
6) zach canie uczniów do czytania i pomoc w wyborze lektur,
7) bie ca konserwacja ksi gozbioru,
8) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
9) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,

rzeczowych i tekstowych,
10) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
11) organizowanie z aktywem bibliotecznym ró nych form inspiracji czytelnictwa

i rozwijania kultury czytelniczej uczniów.
7. Prace organizacyjne obejmuj :

1) gromadzenie zbiorów,
2) ewidencj  zbiorów,
3) opracowanie biblioteczne zbiorów,
4) organizacj  warsztatu informacyjnego.

8. Organizacja udost pniania zbiorów.
1) przy obs udze jednego lub pó  etatu nauczyciel bibliotekarz udost pnia zbiory 4 –

5 razy w tygodniu w ustalonych godzinach,
2) czas otwarcia biblioteki dla u ytkowników cznie z lekcjami bibliotecznymi

i innymi formami pracy z czytelnikami wynosi co najmniej 2/3 wymiaru godzin
nauczyciela bibliotekarza,

3) zasady wypo yczania ksi ek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania
z nich, a tak e zasady zwrotu nale no ci za materia y zniszczone i zagubione
normuj  regulaminy wypo yczalni i czytelni zatwierdzone przez rad
pedagogiczn ,

4) w miar  potrzeb nale y wydziela  komplety ksi ek do pracowni.
9. Planowanie, sprawozdawczo ,  odpowiedzialno  materialna obejmuj :

1) opracowanie rocznych planów dzia alno ci biblioteki,
2) uzgadnianie stanu maj tkowego z ksi gowo ci ,
3) projektowanie wydatków biblioteki za rok kalendarzowy,
4) sprawozdania z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej zawieraj ce mi dzy

innymi ocen  stanu czytelnictwa i wynikaj ce st d wnioski,
5) udzia  nauczyciela – bibliotekarza w kontroli ksi gozbioru,
6) odpowiedzialno  za stan maj tkowy i dokumentacj  pracy biblioteki.

10. Wyposa enie biblioteki.
1) biblioteka szkolna powinna by  wyposa ona w odpowiednie meble, podstawowy

sprz t biblioteczny i przeciwpo arowy oraz w miar  mo liwo ci sprz t
komputerowy.

2) biblioteka gromadzi ksi ki, czasopisma i inne materia y niezb dne do realizacji
planu dydaktyczno – wychowawczego szko y.
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§ 21
Bezpiecze stwo uczniów

1. Postanowienia ogólne
a) Nad bezpiecze stwem uczniów czuwaj  i s  odpowiedzialni nauczyciele oraz

pracownicy szko y:
i. w czasie lekcji oraz zaj  praktycznych – nauczyciel prowadz cy lekcj  lub

zaj cia,
ii. w czasie przerw mi dzy lekcjami – nauczyciel dy uruj cy i pracownicy

obs ugi (wo na),
iii. w czasie zbiorowych i zorganizowanych zaj  poza szko  – nauczyciel

i ustalony opiekun.
b) Zasady, organizacj  i harmonogram dy urów w czasie przerw mi dzy lekcjami

okre la dyrektor szko y.
c) Nieobecnego nauczyciela zast puje na dy urze mi dzy lekcyjnym inny nauczyciel

wyznaczony przez dyrektora szko y.
d) Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania

opieki nad uczniami okre laj  odr bne przepisy.
e) Szko a zapewnia opiek  nad uczniami w czasie wszystkich imprez

organizowanych na terenie szko y.
2. Szko a tworzy warunki zapewniaj ce uczniom bezpiecze stwo poprzez:

a) dy ury nauczycielskie na korytarzach, w szatni, przy wej ciu na teren szko y
w czasie wszystkich przerw mi dzy lekcjami, a tak e przed i po zaj ciach,

b) szkolenie pracowników szko y pod wzgl dem bhp i organizacji wycieczek
szkolnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,

c) ustalenie i zapoznanie ca ej spo eczno ci szkolnej z procedurami post powania
w sytuacjach zagro enia oraz nag ych wypadkach,

d) umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni,
e) oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
f) dostosowanie pomieszcze  do warunków bezpiecze stwa,
g) zakup atestowanego sprz tu,
h) zabezpieczenie przeciwpo arowe

3. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza si :
a) sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj cymi w szkole podczas zaj

obowi zkowych, nadobowi zkowych i dodatkowych przez nauczyciela
prowadz cego zaj cia oraz innych pracowników szko y,

b) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zaj  poza terenem szko y w trakcie
wycieczek szkolnych przez opiekunów upowa nionych przez dyrektora szko y,

c) pe nienie dy urów nauczycielskich w szkole zgodnie z regulaminem obowi zków
nauczyciela dy urnego na podstawie grafików opracowanych prze dyrektora
szko y,

4. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza si :
a) szczególne otaczanie opiek  ucznia klasy pierwszej przez wychowawc  oddzia u

oraz innych nauczycieli,
b) otaczanie opiek  ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narz dów ruchu,

uchu, mowy i wzroku przez wychowawc  oddzia u oraz innych nauczycieli,
a tak e szkoln  s  zdrowia w cis ej wspó pracy z rodzicami ucznia,

c) otaczanie opiek  ucznia, u którego stwierdzonego trudne warunki rodzinne lub
losowe, poprzez udzielanie sta ej lub dora nej pomocy materialnej w miar
mo liwo ci finansowych rady rodziców i szko y,
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d) wspó dzia anie szko y z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki uzale nie , z uwzgl dnieniem ich prawa do zapoznania
si  z zadaniami szko y i przepisami prawa o wiatowego.

§ 22
Pomoc i opieka zdrowotna

1. Szko a zapewnia opiek  piel gniarsk  nad uczniem.
2. Dyrektor szko y na wniosek rodziców  lub wychowawcy, po zapoznaniu si  z sytuacj

materialn  ucznia, mo e mu przyzna  pomoc materialn  zgodnie z zasadami
okre lonymi w odpowiednim regulaminie.

§ 23
Wspó dzia anie z rodzicami

1. Szko a wspó dzia a z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania
i kszta cenia uczniów.

2. Co najmniej raz na kwarta  szko a organizuje sta e spotkania z rodzicami uczniów
ka dej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.

3. Dla rodziców  uczniów rozpoczynaj cych cykl kszta cenia szko a organizuje wst pne
spotkania w celu zaznajomienia rodziców z podstawowymi zadaniami
obowi zuj cymi w szkole, a przede wszystkim:
1) edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szko y zwi zanymi

z okre lonym cyklem kszta cenia,
2) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Oprócz sta ych spotka  okre lonych w ust. 2 i 3 szko a w ka dym czasie zapewnia
ka demu rodzicowi  mo liwo  uzyskania:
1) informacji na temat zachowania i post pów lub trudno ci w nauce jego dziecka,
2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta cenia jego dziecka.

5. W niecierpi cych zw oki sprawach edukacyjno – wychowawczych szko a podejmuje
dzia ania w celu skontaktowania si  z rodzicami okre lonego ucznia.
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Rozdzia  VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO Y

§ 24
Zasady zatrudniania

1. W szkole zatrudnia si  nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno –
administracyjnych i obs ugi.

2. Wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia dyrektor
szko y, kieruj c si  przy tym:
1) odpowiednimi zasadami okre lonymi odr bnymi przepisami,
2) realnymi potrzebami i mo liwo ciami finansowymi szko y,
3) bie  ocen  ich pracy i postaw  etyczno – moraln ,

3. Dyrektor szko y sporz dza zakres czynno ci dla pracownika zatrudnionego na
okre lonym stanowisku i zakres ten stanowi za cznik do odpowiedniej umowy
o prac .

§ 25
Nauczyciele

1. Nauczyciel prowadzi prac  edukacyjn , wychowawcz  i opieku cz  i jest
odpowiedzialny za jako  tej pracy oraz za powierzonych jego opiece  uczniów.

2. Prawa nauczycieli okre laj  inne przepisy, a w szczególno ci karta nauczyciela
i kodeks pracy.

3. Do podstawowych zada  i obowi zków nauczyciela nale y:
1) prawid owy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego

 i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiedniego programu nauczania,
2) dba  o ycie, zdrowie i bezpiecze stwo uczniów szko y,
3) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolno ci

i zainteresowa ,
4) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyci aniu ich ewentualnych niepowodze

szkolnych i yciowych,
6) dba  o pomoce dydaktyczne i sprz t szkolny,
7) doskonalenie swoich umiej tno ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej.
2. Nauczyciele prowadz cy zaj cia w danym oddziale tworz  zespó , którego zadaniem

jest w szczególno ci ustalenie dla danego oddzia u zestawu programów nauczania
z zakresu kszta cenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie
z uwzgl dnieniem korelacji kszta cenia ogólnego i kszta cenia zawodowego b
programu nauczania z zakresu kszta cenia w danym profilu.

3. Dyrektor mo e tworzy  zespo y wychowawcze, zespo y przedmiotowe lub inne
zespo y problemowo – zadaniowe.

4. Prac  zespo u kieruje przewodnicz cy powo any przez dyrektora szko y, na wniosek
zespo u.

5. Cele i zadania zespo ów obejmuj :
1) zorganizowanie wspó pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji

programu nauczania, korelowanie tre ci nauczania przedmiotów pokrewnych,
a tak e uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
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2) wspólne opracowanie szczegó owych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla pocz tkuj cych nauczycieli,

4) wspó dzia anie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupe nianiu ich
wyposa enia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

6. Zespo y przedmiotowe zobowi zane s  do dokumentowania swej pracy i sk adania
z niej okresowych sprawozda   na posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 26
Wychowawca oddzia u/ klasy

1. Dyrektor szko y powierza ka dy oddzia / klas  opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli ucz cych w tym oddziale – wychowawcy:
1) dla zapewnienia ci ci wychowawczej i jej skuteczno ci po dane jest, by

wychowawca opiekowa  si  tymi samymi uczniami przez ca y cykl kszta cenia,
2) obowi zki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor szko y po zasi gni ciu

opinii rady pedagogicznej; wychowawca pe ni sw  funkcj  w stosunku do
powierzonej mu klasy/oddzia u do chwili uko czenia przez uczniów nauki w tej
klasie lub sam nauczyciel wniesie stosown  pro  o zmian .

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególno ci:
1) tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, proces jego uczenia si

oraz przygotowanie ucznia do ycia w rodzinie i spo ecze stwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia  zespo owych uczniów i s uchaczy,
3) podejmowanie dzia  umo liwiaj cych rozwi zywanie konfliktów w zespole

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

1) otacza indywidualn  opiek  ka dego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) ró ne formy ycia zespo owego, rozwijaj ce jednostki i integruj ce zespó
uczniowski

b) ustala tre ci i formy zaj  tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy wynikaj ce z programu wychowawczo – profilaktycznego
szko y.

3) wspó dzia a z nauczycielami ucz cymi w jego klasie, uzgadniaj c z nimi
 i koordynuj c ich dzia ania wychowawcze wobec ogó u uczniów, a tak e tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych, jak i z ró nymi trudno ciami i niepowodzeniami
edukacyjnymi ),

4) utrzymuje zgodnie z § 23 kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania
i ustalenia potrzeb  opieku czo – wychowawczych ich dzieci, wspó dzia ania
z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w dzia aniach wychowawczych wobec
dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich dzia aniach, w czenia ich
w sprawy ycia klasy i szko y,

5) wspó pracuje z pedagogiem, psychologiem oraz innym specjalist wiadcz cym
kwalifikowan  pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno ci, tak e zdrowotnych
oraz zainteresowa  i szczególnych uzdolnie  ucznia.
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4. Wychowawca prowadzi konieczn  dokumentacj  pracy dydaktyczno – wychowawczej
oddzia u, tj. dziennik, arkusze ocen, wiadectwa szkolne.

§ 27
Psycholog lub pedagog szkolny

1. Szko a organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom  oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1 udziela psycholog lub pedagog szkolny.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególno ci na:

1) rozpoznawaniu i diagnozowaniu rodowiska ucznia,
2) rozpoznawaniu potencjalnych mo liwo ci oraz indywidualnych potrzeb ucznia

i mo liwo ci ich zaspokajania,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudno ci i niepowodze  szkolnych ucznia,
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolno ciami,
5) organizowaniu ró nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
6) podejmowaniu dzia  profilaktyczno – wychowawczych wynikaj cych

z programu wychowawczo – profilaktycznego szko y i wspieraniu nauczycieli
w tym zakresie,

7) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kszta cenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

8) wspieraniu dzia  nauczycieli i rodziców wyrównuj cych szanse edukacyjne
ucznia,

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymaga  edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci
w uczeniu si , umo liwiaj cej sprostanie tym wymaganiom,

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców  w rozwi zywaniu problemów
wychowawczych,

11) umo liwianiu rozwijania umiej tno ci wychowawczych nauczycieli i rodziców,
12) podejmowaniu dzia  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:
1) zaj  psychoedukacyjnych dla uczniów,
2) porad dla uczniów,
3) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

§ 28
Nauczyciele - ró ne

1. Ka dy nauczyciel zatrudniony w szkole jest cz onkiem rady pedagogicznej.
2. Nauczyciele religii zatrudniani s  w szkole na wniosek odpowiednich w adz

ko cielnych.
3. Szko a mo e przyjmowa  studentów szkó  wy szych w celu odbycia przez nich

praktyk pedagogicznych.
Dyrektor szko y przyjmuj c praktykantów, przydziela im w ciwego opiekuna
spo ród nauczycieli szko y.
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Rozdzia  VII

UCZNIOWIE SZKO Y

§ 29
Prawa i obowi zki ucznia szko y

1. Ucze  szko y ma prawo:
1) do informacji na temat zakresu wymaga  oraz metod nauczania,
2) posiada  pe  wiedz  na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
3) korzysta  z zasad dotycz cych sprawdzania wiedzy i umiej tno ci,
4) do tygodniowego rozk adu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umys owej,
5) poszanowania swej godno ci,
6) rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów,
7) swobody wyg aszania my li i przekona , je eli nie naruszaj  one dobra

osobistego osób trzecich,
8) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –

wychowawczym,
9) nietykalno ci osobistej,
10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
11) korzystania ze wszystkich pomieszcze  i urz dze  zgodnie z ich przeznaczeniem i

w my l obowi zuj cych regulaminów,
12) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie

przyznawania pomocy materialnej,
13) reprezentowania szko y w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

2. Ucze  Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci ma obowi zek przestrzega
postanowie  zawartych w Statucie szko y, a zw aszcza:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczy  w zaj ciach edukacyjnych

a) punktualnie przychodzi  na lekcje
b) nie mo e opuszcza  lekcji lub ich cz ci bez zgody wychowawcy, nauczyciela

przedmiotu lub dyrekcji
c) przestrzega  ustalonych zasad i porz dku w czasie lekcji
d) rzetelnie pracowa  nad zdobywaniem swojej wiedzy i umiej tno ci

przewidzianych w podstawie programowej danego przedmiotu poprzez:
i. otwarcie na otaczaj cy go wiat i korzystanie z ró nych róde  wiedzy,

a zw aszcza zastosowania technik multimedialnych
ii. poszukiwanie nowych obszarów dla swojej aktywno ci oraz sposobów

rozwi zywania problemów, a nawet wyzwa
iii. stawianie sobie celów wyrabiaj cych kreatywno  i konsekwencj

w dzia aniu
iv. podejmowanie w ciwych decyzji

e) starannie prowadzi  zeszyt zgodnie z wymogami nauczyciela
f) ucha  polece  dyrektora szko y, wychowawcy, nauczyciela oraz

dotrzymywa  ustalonych terminów przewidzianych w PZO
g) przestrzega  regulaminów bhp pracowni szkolnych i innych pomieszcze

2) przygotowywa  si  do zaj  edukacyjnych
a) przygotowywa  si  do zaj  w sposób, który okre la WZO
b) nosi  podr czniki i wiczenia, a ich brak zg asza  przed zaj ciami

edukacyjnymi
c) sumiennie i regularnie odrabia  prace domowe
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d) uzupe nia  braki wynikaj ce z absencji
e) korzysta  ze stworzonych mo liwo ci do nauki oraz z ró nych form rozwijania

zainteresowa  i uzdolnie  (ko a zainteresowa  i agendy szkolne i pozaszkolne)
3) w ciwie zachowywa  si  w trakcie zaj

a) wspó dzia  z zespo em klasowym na rzecz osi gni cia jak najlepszych
wyników w nauce

b) wykonywa  polecenia nauczyciela
4) w ciwie zachowywa  si  w szkole i poza ni :

a) dba  o wspólne dobro, ad i porz dek w szkole,
b) wystrzega  si  szkodliwych na ogów,
c) naprawia  wyrz dzone szkody materialne,
d) dba  o honor i tradycje szko y,
e) podporz dkowa  si  zaleceniom i zarz dzeniom dyrektora szko y, rady

pedagogicznej oraz ustaleniom samorz du uczniowskiego,
f) okazywa  szacunek nauczycielom, wychowawcom,  pracownikom szko y oraz

ludziom starszym poprzez spo ecznie akceptowane formy,
g) godnie reprezentowa  szko .

5) w zakresie w ciwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szko y
oraz pozosta ych uczniów ucze  ma obowi zek:

a) dbania o kultur  s owa, okazywania szacunku kolegom i doros ym zw aszcza
b) poprzez stosowanie j zykowych form grzeczno ciowych („dzie  dobry”,
c) „przepraszam”, itp.),
d) przeciwstawiania si  przejawom brutalno ci, wulgarno ci i wandalizmu,
e) poszanowania pogl dów i przekona  innych,
f) szanowania nietykalno ci i godno ci w asnej, nauczycieli i innych
g) pracowników szko y, kole anek i kolegów oraz go ci szko y,
h) wykonywania polece  wydanych przez nauczycieli i innych pracowników
i) szko y.

6) Okre la si  warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urz dze
elektronicznych:

a) Obowi zuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zaj
dydaktycznych,

b) Nie wolno w czasie lekcji korzysta  z innego sprz tu elektronicznego np.
odtwarzacze Mp3, Mp4, itp.

7) Ucze  ma obowi zek ubierania si  schludnie i estetycznie, odpowiednio do miejsca;
ubiór ucznia jest dowolny przy zachowaniu nast puj cych ustale :

a) na co dzie  w doborze stroju, rodzaju fryzury i bi uterii nale y zachowa
umiar, pami taj c, e szko a jest miejscem pracy i nauki (zakryte ramiona
i brzuch, kolczyki tylko w uszach),

b) na terenie budynku szko y ucze  zobowi zany jest do zmiany obuwia na
kapcie,

c) na zaj ciach wychowania fizycznego obowi zuje strój sportowy i obuwie
sportowe ustalony przez nauczyciela,

d) podczas uroczysto ci i wi t szkolnych, na egzaminach lub w czasie
reprezentowania szko y na zewn trz obowi zuje strój uroczysty.
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§ 30
Nagrody, wyró nienia i kary

1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:
1) ucze  mo e by  nagradzany za:

a) rzeteln  nauk  i prac  spo eczn ,
b) wzorow  postaw ,
c) wybitne osi gni cia,
d) dzia alno  i odwag .

2) nagrodami s :
a) wyró nienia ucznia wobec klasy lub szko y,
b) wys anie listu pochwalnego do rodziców,
c) przyznanie nagrody ksi kowej lub rzeczowej,
d) wiadectwo z wyró nieniem.

3) ucze  mo e by  ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) upomnieniem dyrektora szko y,
c) zakazem udzia u w imprezach i wycieczkach szkolnych,
d) upomnieniem dyrektora szko y wobec spo eczno ci uczniowskiej,
e) nagan  dyrektora szko y z ostrze eniem przed skre leniem z listy uczniów,
f) skre leniem z listy uczniów.

2. Na podstawie uchwa y rady pedagogicznej dyrektor szko y mo e skre li  ucznia z
listy uczniów, gdy ten:

1) umy lnie spowodowa  uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
2) dopuszcza si  kradzie y,
3) wchodzi w kolizj  z prawem poprzez wnoszenie, spo ywanie alkoholu i

narkotyków lub handluje narkotykami,
4) demoralizuje innych uczniów,
5) stwarza sytuacje uniemo liwiaj ce normaln  prac  szko y, agresywnie i obra liwie

zachowuje si  wobec nauczycieli oraz innych pracowników szko y,
3. Szko a ma obowi zek bezzw ocznego informowania rodziców  ucznia   o przyznanej

uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
4. Ucze  lub jego rodzice maj  prawo do odwo ania si  od kary wymienionej w ust. 1

pkt 3:
1) pod liter  a  i  c    - do dyrektora szko y,
2) pod liter  b, d, e - do Starosty,
3) pod liter  f        - do Podlaskiego Kuratora O wiaty

w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców  o ukaraniu ucznia.
5. Odwo anie nale y sk ada  w formie pisemnej do dyrektora szko y lub za jego

po rednictwem.
6. Dopuszcza si  mo liwo  czasowego wstrzymania kary skre lenia z listy uczniów  w

razie por czenia za ukaranego przez wychowawc  lub innego nauczyciela szko y.
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Rozdzia  VIII

WEWN TRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 31
Istota, cele i zakres oceniania wewn trzszkolnego

1. ISTOTA:
1) rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia

wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga  edukacyjnych wynikaj cych
z podstawy programowej, okre lonej w odr bnych przepisach i realizowanych
w szkole programów nauczania, uwzgl dniaj cych t  podstaw ;

2) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc  klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
wspó ycia spo ecznego i norm etycznych.

3) formu owanie oceny.
2. CELE:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni  edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o post pach w tym zakresie;

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach, trudno ciach

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej.
3. ZAKRES:

1) formu owanie przez nauczycieli wymaga  edukacyjnych niezb dnych do uzyskania
poszczególnych ródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z  obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bie ce i ustalanie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych oraz ródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, wed ug skali i w formach przyj tych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych

i dodatkowych zaj  edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wy szych ni  przewidywane rocznych

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o post pach
i trudno ciach ucznia w nauce.

§ 32
Za enia WZO w Zespole Szkó  Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie

1. Ocena:
1) y realizacji celów kszta cenia,
2) okre la jako  wykonywania zada  edukacyjnych przez ucznia (poziom jego

wiadomo ci i umiej tno ci);
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3) dostarcza informacji niezb dnych do podejmowania decyzji w procesie nauczania
i uczenia si , przyczynia si  do jego doskonalenia;

4) jest wiadectwem indywidualnego rozwoju ucznia w czasie nauki w szkole;
5) wzmacnia motywacj  do uczenia si .

2. Realizacja WZO:
1) wywo a pozytywne zmiany w zakresie poziomu wiadomo ci i umiej tno ci

uczniów oraz jako ci ich postaw wobec szkolnych obowi zków;
2) przyczyni si  do sprecyzowania wymaga  edukacyjnych wobec ucznia;
3) wzmocni i wzbogaci proces komunikowania mi dzy szko  a rodzin .

§ 33
Kryteria wymaga  edukacyjnych

1. W szkole obowi zuje sze ciostopniowa skala ocen, które ustala si  w stopniach:

STOPIE SKRÓT
LITEROWY

OZNACZENIE
CYFROWE

Celuj cy Cel 6
Bardzo dobry Bdb 5

Dobry Db 4
Dostateczny Dst 3

Dopuszczaj cy Dop 2
Niedostateczny Ndst 1

W ocenach cz stkowych ródsemestralnych dopuszcza si  stosowanie znaków „+” i
„—”.

2. Ogólne kryteria wymaga  edukacyjnych, b ce podstaw  przedmiotowych zasad
oceniania, s  nast puj ce:

OCENA SZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE WOBEC UCZNIA
Celuj cy - opanowa  wiadomo ci ci le naukowe;

- informacje potrafi wi za  w systematyczny uk ad;
- potrafi rozwi za  problem bez pomocy nauczyciela;
- swobodnie pos uguje si  terminologi  naukow

(przedmiotow );
- wykazuje du  samodzielno  w rozwijaniu w asnych

uzdolnie ;
Bardzo dobry - wyczerpuj co opanowa  ca y materia  programowy (pe ny

zakres wiadomo ci i umiej tno ci przewidzianych w
programie, realizowanym przez nauczyciela);

- informacje wi e w logiczny uk ad;
- sprawnie pos uguje si  zdobytymi wiadomo ciami;
- korzysta z ró nych dziedzin wiedzy;
- umie wyja ni  istot  problemu, rozwi e go bez udzia u

nauczyciela;
- potrafi zastosowa  posiadan  wiedz  w nowych

sytuacjach problemowych;
- prawid owo pos uguje si  terminologi  naukow

(przedmiotow ).
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Dobry - opanowa  materia  programowy; ale zakres przyswojonych
przez niego wiadomo ci i umiej tno ci
zrealizowanego przez nauczyciela programu nie jest
pe ny; mimo to nie prognozuje k opotów w opanowaniu
kolejnych tre ci kszta cenia;

- informacje czy w zwi zki logiczne;
- wyja nia problemy pod kierunkiem nauczyciela;
- osi gn  umiej tno ci stosowania wiadomo ci w

sytuacjach typowych (znanych z lekcji, z podr cznika);
- prawid owo pos uguje si  podstawow  terminologi

naukow  (przedmiotow ).
Dostateczny - opanowa  materia  programowy w zakresie podstawowym;

- przyswoi  wiadomo ci i umiej tno ci najwa niejsze w
uczeniu si  danego przedmiotu, powtarzaj ce si  w
procesie nauczania;

- mo e mie  k opoty przy poznawaniu kolejnych –
trudniejszych tre ci kszta cenia z programu nauczania
realizowanego przez nauczyciela;

- wiadomo ci podstawowe czy w zwi zki logiczne;
- potrafi wyja ni  typowe problemy przy pomocy

nauczyciela;
- przekazuje wiadomo ci, pos uguj c si  podstawowym

ownictwem przedmiotowym.
Dopuszczaj cy - nie zna w pe nym zakresie podstawowego materia u

programowego;
- opanowanie przez niego wiadomo ci i umiej tno ci

przewidzianych w programie nauczania, realizowanym
przez nauczyciela, jest niewielkie, nie gwarantuje post pu
w danym przedmiocie;

- jego wiadomo ci s  lu no zestawiane;
- przy pomocy nauczyciela umie wykorzysta  wiedz  do

rozwi zywania podstawowych problemów;
- rozwi zuje zadania o obni onym stopniu trudno ci;
- ma trudno ci w pos ugiwaniu si  podstawowym

ownictwem przedmiotowym.
Niedostateczny - ma ra ce braki w wiadomo ciach programowych;

- nie opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci okre lonych w
podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej
klasie;

- nie spe nia koniecznych wymaga  okre lonych w
realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;

- uniemo liwia mu to opanowanie kolejnych tre ci danego
przedmiotu i utrudnia kszta cenie w zakresie innych
przedmiotów;

- nie potrafi wyja ni  problemu;
- nie jest w stanie wykona  zada  o obni onym stopniu

trudno ci;
- madu e trudno ci w pos ugiwaniu si  podstawowym

ownictwem przedmiotowym.
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3. Sposoby uzasadniania oceny otrzymanej przez ucznia – zgodne z Przedmiotowymi
Zasadami Oceniania.

4. Sposoby udost pniania dokumentacji zwi zanej z ocenianiem uczniowi lub jego
rodzicom – zgodne z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

§ 34
Zasady realizacji wymaga  edukacyjnych

1. Nauczyciele na pocz tku ka dego roku szkolnego informuj  uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych
ródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych

z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych, wynikaj cych
z  realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nauczyciel jest obowi zany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa  wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci
w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom;

4. Nauczyciel bez wiedzy uczniów i rodziców nie mo e zmieni  przedmiotowych
wymaga  edukacyjnych podanych na pocz tku roku szkolnego.

5. W klasach pierwszych do 15 wrze nia trwa okres adaptacyjny co oznacza,  e w tym
czasie nauczyciele nie stawiaj  ocen niedostatecznych.

6. Wprowadza si dni dyrektorskie wolne od oceny niedostatecznej i prac klasowych
(ustala je dyrekcja).

§ 35
Zasady bie cego oceniania

1. Oceny bie ce ustala si  wed ug skali i kryteriów wymaga  podanych w § 33.
2. Oceny s  jawne dla ucznia jak i dla jego rodziców .
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia s  udost pniane uczniowi i jego

rodzicom wed ug wymaga  podanych w § 33.
4. Nauczyciel uzasadnia ustalon  ocen  w sposób okre lony w statucie szko y wed ug

wymaga  podanych w § 33.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycz ca egzaminu

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycz ca
oceniania ucznia jest udost pniana do wgl du uczniowi lub jego rodzicom.

6. Sposoby udost pniania dokumentacji realizowane s  w sposób okre lony w statucie
szko y wed ug wymaga  podanych w § 33.
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7. Ocenianie umiej tno ci i wiedzy ucznia dokonywane jest systematycznie, poprzez
zastosowanie ró nych form sprawdzania i w warunkach zapewniaj cych
obiektywno  oceny.

8. Stosowanymi formami sprawdzania osi gni  uczniów i ich umiej tno ci s :
1) prace klasowe obejmuj ce dzia  programowy lub jego cz ;
2) sprawdziany pisemne i ustne obejmuj ce swoim zakresem ustalone tre ci

programowe (kartkówki) lub umiej tno ci praktyczne ucznia;
3) odpowiedzi ustne;
4) prace domowe;
5) zaanga owanie w realizacj  tematu lekcji (aktywno , praca w grupie);
6) wyniki uzyskiwane w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.
7) praktyka zawodowa;

9. Szczegó owe zasady oceniania wy ej wymienionych form aktywno ci ucznia
wynikaj  z przedmiotowych systemów oceniania, opracowanych przez nauczycieli.
Wybór form jest uzale niony od specyfiki przedmiotu.

10. Badanie dydaktycznych osi gni  ucznia odbywa si  zgodnie z nast puj cymi
ustaleniami:

1) sprawdzian godzinny nauczyciel zapowiada na tydzie  przed terminem,
okre laj c dok adnie jego form  i zakres materia u. W ci gu dnia ucze  mo e
mie  jeden taki sprawdzian, w ci gu tygodnia najwy ej trzy (nie s  brane pod
uwag  prace przesuni te w terminie na pro  uczniów);

2) kartkówki mog  by  zapowiadane lub niezapowiadane;
3) pisemne prace kontrolne powinny by  sprawdzone i ocenione w ci gu 14 dni

i przedstawione do wgl du uczniom, w razie potrzeby lub na danie jego
rodzicom  w ustalonej formie i uzgodnionym terminie. Ten termin mo e by
przed ony z powodu nieobecno ci nauczyciela w pracy;

4) w przypadku uzyskania ze sprawdzianu, pracy klasowej stopnia
niedostatecznego lub niesatysfakcjonuj cego ucznia, ma on prawo do
powtórnego jednokrotnego pisania pracy w identycznej formie z identycznego
zakresu materia u w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i nie d szym
ni  14 dni od chwili przedstawienia wyników przez nauczyciela.
W szczególnych przypadkach nauczyciel i ucze  mog  ustali  inn  form
i termin poprawy stopnia. Uczniowi uznany zostaje stopie  wy szy uzyskany
z danego sprawdzianu (klasówki) i jego poprawy;

§ 36
Formy informowania o poziomie osi gni  ucznia

1. Nauczyciel ustnie przekazuje uczniowi informacj  o poziomie jego wiedzy
i umiej tno ci. Pisemn  informacj  umieszcza w recenzji prac kontrolnych. Stwarza
uczniowi mo liwo  prezentacji osi gni  edukacyjnych (wystawki, gazeta, galeria,
konkursy itp.). Bie ca analiza  wyników uczenia si  odbywa si  na godzinach do
dyspozycji wychowawcy oraz na lekcjach przedmiotowych.

2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne rodzice  otrzymuj  do wgl du na zasadach
okre lonych przez nauczycieli przedmiotów.

3. Spotkania wychowawcy z rodzicami wszystkich uczniów odbywaj  w ci gu roku
szkolnego w terminach podanych w planie pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Rodzice uczniów o znacznych osi gni ciach edukacyjnych otrzymuj  (na zako czenie
roku szkolnego) listy gratulacyjne.
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4. W celu doprowadzenia do poprawy niezadowalaj cych wyników, osi ganych przez
uczniów, nauczyciele (wychowawcy) mog :

1) zaproponowa  badania psychologiczno-pedagogiczne;
2) zorganizowa  w szkole spotkania terapeutyczne z psychologiem lub

pedagogiem;
3) przeprowadzi  indywidualne rozmowy (z uczniami, rodzicami) których celem

jest odkrycie niepowodze  szkolnych.
5. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska  z obowi zkowych zaj

edukacyjnych redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr  ocen
zachowania, otrzymuje promocj  do klasy programowo wy szej z wyró nieniem.

6. Ucze  ko czy szko  z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej uzyska
z obowi zkowych zaj  edukacyjnych redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobr  ocen  zachowania.

7. Ucze  szko y dla m odzie y, który otrzyma  promocj  do klasy programowo wy szej
z wyró nieniem albo uko czy  szko  z wyró nieniem, otrzymuje odpowiednio
wiadectwo szkolne promocyjne potwierdzaj ce uzyskanie promocji z wyró nieniem

albo wiadectwo uko czenia szko y potwierdzaj ce uko czenie szko y
z wyró nieniem.

8. Nagrody ksi kowe mog  by  przyznane:
1) uczniowi liceum (technikum), je eli uzyska  w wyniku rocznej klasyfikacji

redni  ocen co najmniej 4,3 i co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania;
2) uczniowi jednego z pozosta ych typów szkó , je eli uzyska  w wyniku rocznej

klasyfikacji redni  co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobr  ocen
z zachowania.

§ 37
Zasady klasyfikowania

1. Ka dy rok szkolny sk ada si  z 2 semestrów: I zostaje zamkni ty rad  klasyfikacyjn
w styczniu, a II – w czerwcu. Dok adne daty posiedze  s  ustalone na pocz tku roku
szkolnego.

2. Klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj  edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu - wed ug skali okre lonej w § 33 - ródrocznych
ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych i ródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania – wed ug skali okre lonej w § 43.

3. Klasyfikacj ródroczn  uczniów przeprowadza si  raz w ci gu roku szkolnego,
w ostatnim tygodniu I semestru.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi gni  edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych - wed ug skali okre lonej w § 33 i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania - wed ug skali okre lonej w § 43.

5. ródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych ustalaj  nauczyciele prowadz cy poszczególne obowi zkowe zaj cia
edukacyjne, a ródroczn  i roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania - wychowawca
klasy po zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6. ródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj
edukacyjnych ustalaj  nauczyciele prowadz cy poszczególne dodatkowe zaj cia
edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj



Statut Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie

31

edukacyjnych nie ma wp ywu na promocj  do klasy programowo wy szej (na semestr
programowo wy szy) ani na uko czenie szko y.

7. Na miesi c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele na
zaj ciach edukacyjnych, wychowawca klasy na spotkaniu z rodzicami, informuj
o przewidywanym stopniu szkolnym z przedmiotu oraz ocenie z zachowania.
Przyj cie tej informacji rodzice  potwierdzaj  poprzez z enie podpisu. W razie
nieobecno ci na zebraniu zostaj  powiadomieni pisemnie (dotyczy ocen
niedostatecznych).

8. Na tydzie  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym ucze  jest informowany
o otrzymanym stopniu szkolnym z przedmiotu oraz ocenie z zachowania. Ucze  mo e
nie by  klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  edukacyjnych je eli nie
uzyska  wymaganej liczby ocen cz stkowych z danego przedmiotu z powodu
nieobecno ci przekraczaj cej po ow  czasu przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym
planie nauczania. Minimalna liczba ocen z danego przedmiotu jest równa tygodniowej
liczbie godzin przedmiotu zwi kszonej o 2 z wyj tkiem ostatnich semestrów klas
przyst puj cych do egzaminu maturalnego.

9. adna ocena klasyfikacyjna ródroczna ustalona przez nauczyciela, nie mo e by
zmieniona. Roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna mo e by  zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego.

10. Ucze   otrzymuje promocj  do klasy programowo wy szej  lub ko czy szko  je eli
uzyska  oceny klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej

11. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych w szko ach ponadgimnazjalnych
i dotychczasowych szko ach ponadpodstawowych otrzymuj  z danych zaj
edukacyjnych celuj  roczn  (semestraln ) ocen  klasyfikacyjn . Ucze , który tytu
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska  po ustaleniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych otrzymuje z tych zaj
edukacyjnych celuj  ko cow  ocen  klasyfikacyjn .

12. Ucze  lub jego rodzice  mog  zg osi  zastrze enia do dyrektora szko y, je eli uznaj ,
e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych lub roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia mog  by  zg oszone w terminie
w terminie 2 dni roboczych od dnia zako czenia rocznych zaj  dydaktyczno-
wychowawczych.

13. W przypadku stwierdzenia, e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szko y
powo uje komisj , która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj
edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia,
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczn  (semestraln ) ocen
klasyfikacyjn  z danych zaj  edukacyjnych;

2) ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szko y w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami;

3) termin sprawdzianu, uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami);
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4) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczn  ocen
klasyfikacyjn  zachowania w drodze g osowania zwyk  wi kszo ci  g osów;
w przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego komisji.

14.  W sk ad komisji wchodz :
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych:

a) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;

b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szko y tego samego typu, prowadz cy

takie same zaj cia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;

b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szko y nauczyciel prowadz cy zaj cia

edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel samorz du uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców.

15. Nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne, mo e by  zwolniony z udzia u
w pracy komisji na w asn  pro  lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko y powo uje innego nauczyciela
prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole nast puje w  porozumieniu z dyrektorem tej szko y.

16. Ustalona przez komisj  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo e by  ni sza od
ustalonej wcze niej oceny. Ocena ustalona przez komisj  jest ostateczna, z wyj tkiem
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych,
która mo e by  zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

17. prac komisji sporz dza si  protokó  zawieraj cy w szczególno ci:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych:

a) sk ad komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzaj ce,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalon  ocen ;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) sk ad komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik g osowania,
d) ustalon  ocen  zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.
18. Do protoko u, o którym mowa w ust. 17 pkt 1, do cza si  pisemne prace ucznia

i zwi  informacj  o ustnych odpowiedziach ucznia.
19. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do sprawdzianu, o którym

mowa w ust. 15, w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko y.

20. Przepisy w ust.  13 – 20 stosuje si  odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
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poprawkowego, z tym e termin do zg oszenia zastrze  wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez
komisj  jest ostateczna.

21. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma  ocen  niedostateczn  z jednego
albo dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych, mo e przyst pi  do egzaminu
poprawkowego z tych zaj .

§ 38
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

1. Ucze  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa
egzamin klasyfikacyjny.

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci
lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna mo e wyrazi  zgod  na egzamin
klasyfikacyjny.

3. Pisemna pro ba ucznia lub jego rodziców o egzamin klasyfikacyjny powinna by
ona do dyrektora szko y najpó niej drugiego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu

rady pedagogicznej.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szko y, uzgadniaj c go

z uczniem i z jego rodzicami .
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si  w formie pisemnej i ustnej z tym e,

z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form
zada  praktycznych.

6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza nauczyciel danych zaj  edukacyjnych
w obecno ci, wskazanego przez dyrektora szko y, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zaj  edukacyjnych.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog  by  obecni - w charakterze obserwatorów
- rodzice  ucznia.

8. Dla uczniów szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe nieklasyfikowanego z zaj
praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci, szko a organizuje zaj cia
umo liwiaj ce uzupe nienie programu nauczania i ustalenie ródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie  ucze  realizuj cy na podstawie odr bnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz ucze  spe niaj cy obowi zek
szkolny lub obowi zek nauki poza szko .

10. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel prowadz cy zaj cia. Stopie  trudno ci pyta
powinien by  dostosowany do okre lonych wymaga  edukacyjnych dla danej klasy.

11. W przypadku  nieklasyfikowania ucznia z zaj  edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  „nieklasyfikowany”.

§ 39
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

1. Ucze  który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyska  ocen
niedostateczn  z jednych obowi zkowych zaj  edukacyjnych mo e zdawa  egzamin
poprawkowy. W wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e wyrazi  zgod
na egzamin poprawkowy z dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych.

2. Egzamin  poprawkowy  sk ada  si  z  cz ci  pisemnej  oraz  cz ci  ustnej,  z  wyj tkiem
egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego z których
egzamin ma przede wszystkim form  zada  praktycznych.
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3. W szkole prowadz cej kszta cenie zawodowe egzamin poprawkowy z zaj
praktycznych i innych obowi zkowych zaj  edukacyjnych, których programy
nauczania przewiduj  prowadzenie wicze  (do wiadcze ) ma form  zada
praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko y w ostatnim tygodniu ferii
letnich. Przeprowadza go trzyosobowa komisja, powo ana przez dyrektora.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez dyrektora szko y.
W sk ad komisji wchodz :

1) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;

2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako egzaminuj cy;
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne - jako

cz onek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, mo e by  zwolniony z udzia u w pracy

komisji na w asn  pro  lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szko y powo uje jako osob  egzaminuj  innego
nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej
szko y.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si  protokó  zawieraj cy
w szczególno ci:

1) sk ad komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan  ocen .

Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.

8. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko y, nie pó niej ni  do ko ca wrze nia.

9. uchacz szko y dla doros ych mo e zdawa  egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zaj  edukacyjnych.

1) Egzaminy poprawkowe s  przeprowadzane po ka dym semestrze.
2) Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadz cy dane zaj cia

edukacyjne po zako czeniu semestru jesiennego – do ko ca lutego lub po
zako czeniu semestru wiosennego – w terminie do 15 wrze nia.

3) Egzamin poprawkowy z j. polskiego, j zyka obcego i matematyki sk ada si  z
cz ci pisemnej oraz ustnej. Z pozosta ych zaj  edukacyjnych egzamin zdaje
si  ustnie.

4) uchaczowi powtarzaj cemu semestr przed up ywem 3 lat od daty przerwania
nauki zalicza si  zaj cia edukacyjne, z których uzyska  uprzednio ocen
klasyfikacyjn  wy sz  od niedostatecznej i zwalnia si  go z obowi zku
ucz szczania na te zaj cia.

10. Ucze , który nie zda  egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wy szej i powtarza klas .
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§ 40
Organizacja egzaminu maturalnego

1. Egzamin maturalny jest form  oceny poziomu wykszta cenia ogólnego.
2. Jest przeprowadzany dla absolwentów:

1) technikum,
2) liceum ogólnokszta cego.

3. Szczegó owe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego s  okre lone
w  ROZPORZ DZENIU  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  w  sprawie  zasad
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szko ach publicznych.

§ 41
Doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej w ZSA w Zambrowie

1. Upowszechnianie znajomo ci WEWN TRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA
(WZO).

2. Wprowadzanie zmian do WZO.
3. Organizowanie wycieczek.
4. Organizowanie apeli i imprez okoliczno ciowych.
5. Przeprowadzanie samokszta ceniowych rad pedagogicznych.
6. Rozwijanie kultury pedagogicznej rodziców.
7. Przeprowadzanie lekcji otwartych.

§ 42
Ewaluacja szkolnego systemu oceniania

1. Cele kontroli:
1) kszta tuj cej (bie cej):

a) dostarczenie informacji o rzeczywistych warunkach realizacji WZO;
b) ujawnienie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli niedostrze onych na

etapie opracowywania dokumentu;
c) uzyskanie podstaw do natychmiastowego (po konsultacji) dokonania

zmian w WZO.
2) zbieraj cej:

a) dostarczenie informacji o efektach dydaktyczno – wychowawczych,
b) umo liwienie porównania zmian oczekiwanych osi gni tych

(faktycznych):
c) uzyskanie podstaw do dokonania zmian w WZO przed kolejnym cztero –

lub pi cioletnim okresem jego wdra ania.
2. Formy kontroli:

1) sporz dzanie raportów (semestralnego i rocznego), opisuj cych dzia anie
WZO:
a) zbieranie opinii w ród uczniów, rodziców i nauczycieli;
b) analiza osi gni  dydaktyczno – wychowawczych;
c) analiza trudno ci edukacyjnych;
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2) opracowanie raportu na zako czenie wszystkich etapów edukacyjnych,
opisuj cego efektywno  systemu w stosunku do rocznika, który przeszed
ca y cykl kszta cenia.

§ 43
Tryb, zasady i kryteria ustalania oceniania zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc  klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
wspó ycia  spo ecznego i norm etycznych.

2. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i
trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

3. Ocen  zachowania ustala wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Ocena z zachowania nie mo e mie  wp ywu na:
1) oceny z zaj  edukacyjnych;
2) promocj  do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y

z zastrze eniem ust. 4a.
4a.Rada pedagogiczna mo e podj  uchwa  o niepromowaniu do klasy programowo

wy szej lub nieuko czeniu szko y przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej
dwa razy z rz du ustalono nagann  roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania.

5. Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej ródrocznej i
rocznej ocenie z zachowania na miesi c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku.

5a.Wychowawca informuje Rad  Pedagogiczn  o ródrocznych i rocznych
proponowanych ocenach z zachowania wywieszaj c propozycj  ocen na tablicy
og osze  w pokoju nauczycielskim na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6. Na tydzie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem ucze  jest informowany
o otrzymanej ocenie z zachowania.

7. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzgl dnia
w szczególno ci:

1) wywi zywanie si  z obowi zków ucznia;
2) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej
3) dba  o honor i tradycje szko y;
4) dba  o pi kno mowy ojczystej;
5) dba  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie si  w szkole i poza szko ;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) rozwój uzdolnie  i zainteresowa ;
9) zaanga owanie w ycie klasy i szko y;
10) dba  o wygl d zewn trzny (dziewcz ta i ch opcy mog  nosi  tylko ma e

kolczyki w uszach, nie dopuszcza si  mocnego, wyzywaj cego makija u,
widocznych tatua y oraz niedba ego ubioru);
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11) stosowny ubiór (na uroczysto ci szkolne dziewcz ta: bia a bluzka bez
ods oni tych ramion i brzucha oraz czarna lub granatowa spódnica, ch opcy:
bia a koszula , garnitur lub ciemne spodnie);

12) ciwa postawa wobec na ogów i uzale nie .
8. ródroczn  i roczn  klasyfikacyjn  ocen  z zachowania ustala si  wed ug nast puj cej

skali :
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne

9. Szczegó owe kryteria oceny zachowania s  nast puj ce:

WZOROWE otrzymuje ucze , który:
Wzorowo wywi zuje si  z obowi zków ucznia;
Cz sto wykazuje inicjatyw  w pracy na rzecz klasy, szko y i rodowiska;
 Wyró nia si  na tle klasy wysok  kultur  osobist ;
Dba o pi kno mowy ojczystej;
Jest laureatem, finalist  olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych,
konkursów mi dzyszkolnych i zawodów sportowych mi dzyszkolnych
Dba o estetyk  i stosowno  ubioru;
Posiada wysok  frekwencj  co najmniej 90% (usprawiedliwione w wyznaczonym
terminie wszystkie godziny nieobecno ci).

BARDZO DOBRE otrzymuje ucze , który:
Bardzo dobrze wywi zuje si  z obowi zków ucznia;
Bierze aktywny udzia  w zawodach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
Wykazuje inicjatyw  w pracy na rzecz klasy i szko y;
Dba o pi kno mowy ojczystej;
Dba o estetyk  i stosowno  ubioru;
Posiada wysok  kultur  osobist ;
Posiada wysok  frekwencj . Co najmniej 80% (usprawiedliwione w wyznaczonym
terminie wszystkie godziny nieobecno ci).

DOBRE otrzymuje ucze , który:
Dobrze wywi zuje si  z obowi zków ucznia;
Wykazuje inicjatyw  w pracy na rzecz klasy;
Stara si  dba  o pi kno mowy ojczystej;
Wykazuje ch  wspó pracy z wychowawc  i nauczycielami;
Dba o stosowno  ubioru;
Posiada dobr  frekwencj .

POPRAWNE otrzymuje ucze , który:
Wywi zuje si  z obowi zków szkolnych;
Nie narusza postanowie  zawartych w Statucie Szko y;
Dba o estetyk  ubioru;
Zachowuje si  godnie i kulturalnie w szkole i poza szko ;
Cechuje go bierna postawa w stosunku do pracy na rzecz klasy czy szko y;
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NIEODPOWIEDNIE otrzymuje ucze , który:
Otrzyma  upomnienie wychowawcy klasy;
Nie wywi zuje si  z obowi zków ucznia;
Nie post puje zgodnie z dobrem spo eczno ci szkolnej,
Nie dba o dobro i tradycje szko y;
Nie dba o pi kno mowy ojczystej;
Nie wykazuje dba ci o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i innych;
Nie zachowuje si  godnie i kulturalnie w szkole i poza ni ;
Nie okazuje szacunku innym osobom;

NAGANNE otrzymuje ucze , który:
Uporczywie uchyla si  od obowi zku uczestniczenia w lekcjach;
Otrzyma  w semestrze nagan  dyrektora szko y;
Dopu ci  si  powa nych wykrocze  przeciwko normom wspó ycia spo ecznego
(np. wy udzanie, zastraszanie, zn canie si  psychiczne i/b  fizyczne nad innym
uczniem, kradzie , pobicie, napad, u ywanie i proponowanie korzystania
z narkotyków, rodków psychotropowych i alkoholu).
Dewastuje mienie szkolne lub spo eczne.

10. Ustalona przez wychowawc  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
11. Przyjmuje si  nast puj cy tryb post powania w sprawie usprawiedliwiania

i rozliczania nieobecno ci ucznia na zaj ciach szkolnych:
1) usprawiedliwienie nieobecno ci ucznia jest obowi zkiem rodziców lub

prawnych opiekunów;
2) w ci gu 7 dni od ostatniego dnia nieobecno ci, ucze  lub jego rodzice maj

obowi zek dostarczy  usprawiedliwienie napisane i podpisane przez jednego
z rodziców lub lekarza;

3) w sytuacji gdy nieobecno  jest d sza ni  3 dni obowi zkiem rodziców jest
powiadomi  wychowawc  o przyczynach nieobecno ci (telefonicznie,
pisemnie lub osobi cie);

4) w przypadku ci ej nieobecno ci (powy ej 5 dni) i braku kontaktu ze strony
rodziców, wychowawca informuje rodziców o nieobecno ci ucznia (telefon,
pismo);

5) wszelkie dostarczone w terminie usprawiedliwienia / zwolnienia, które po
usprawiedliwieniu oka  si  fa szywe zostan  anulowane a nieobecno ci
nieusprawiedliwione.

6) w przypadku nieobecno ci w dwóch ostatnich tygodniach semestru I i II
usprawiedliwianie nieobecno ci powinno odbywa  si  na bie co.

12. Za godziny nieusprawiedliwione ustala si  nast puj ce sankcje:
a) 15 godzin – upomnienie wychowawcy klasy;
b) 25 godzin – upomnienie dyrektora szko y;
c) 30 – 50 godzin – ostrze enie dyrektora szko y wobec rodziców;
d) powy ej 50 godzin – ucze  otrzymuje ocen  nagann  z zachowania.

13. Nagan  dyrektora szko y otrzymuje ucze  za powa ne wykroczenia przeciwko
normom wspó ycia spo ecznego (np. wy udzanie, zastraszanie, zn canie si
psychiczne i/b  fizyczne nad innym uczniem, kradzie , pobicie, napad, u ywanie
i proponowanie korzystania z narkotyków, rodków psychotropowych i alkoholu).
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Rozdzia  IX

§ 44

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Podstawa prawna Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szko y

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483). art. 48 ust. 1 : „Rodzice maj  prawo do wychowywania dzieci zgodnie
z w asnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzgl dnia  stopie  dojrza ci
dziecka, a tak e wolno  jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Nauczyciele pe ni  funkcj  wspomagaj  i uzupe niaj  w stosunku
do rodziców. Z tego wynika, e program wychowawczo - profilaktyczny szko y musi
by  zaakceptowany przez rodziców i ma s  rozwojowi uczniów z uwzgl dnieniem
ich indywidualno ci w zakresie wyznawanych przekona .
Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka ONZ.
Konwencja o Prawach Dziecka Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.,Nr 120, poz. 526 i 527).
Prawo o wiatowe.
Ustawa – Karta Nauczyciela :
Szczególnie znamienny art. 6 : „Nauczyciel obowi zany jest:
1. rzetelnie realizowa  zadania zwi zane z powierzonym mu stanowiskiem oraz

podstawowymi funkcjami szko y: dydaktyczn , wychowawcz  i opieku cz ,
w tym zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom w czasie zaj
organizowanych przez szko ;

2. wspiera  ka dego ucznia w jego rozwoju;
3.  do pe ni w asnego rozwoju osobowego;
4. kszta ci  i wychowywa  m odzie  w umi owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno ci sumienia
i szacunku dla ka dego cz owieka;

5. dba  o kszta towanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide
demokracji, pokoju i przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodów, ras
i wiatopogl dów”.

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó  (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szko ach i placówkach systemu o wiaty dzia alno ci
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzia ania
narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.). art. 4 : „Nauczyciel w swoich dzia aniach dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych ma obowi zek kierowania si  dobrem uczniów,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
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trosk  o ich zdrowie, postaw  moraln  i obywatelsk  z poszanowaniem godno ci
osobistej ucznia”.
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó  (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55).
Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia aniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r.
Nr 24, poz. 198).
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia  2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach (Dz. U.  Nr 11, poz. 114).
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegó owych form dzia alno ci wychowawczej i zapobiegawczej w ród
dzieci i m odzie y zagro onych uzale nieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o post powaniu w sprawach  nieletnich /Dz. U.
z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z   2002 r. Nr 11 poz. 109 z /
oraz przepisy wykonawcze w zwi zku z ustaw .
Statut Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie.

Wprowadzenie

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich
cz onków spo eczno ci szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji
i obs ugi oraz uwzgl dnia wspó prac  z organizacjami i instytucjami w rodowisku lokalnym.
Wychowanie to proces wspomagania cz owieka w rozwoju, ukierunkowany na osi gni cie
pe ni dojrza ci fizycznej, psychicznej, spo ecznej i duchowej.
Profilaktyka to proces wspomagania cz owieka w radzeniu sobie z trudno ciami
zagra aj cymi prawid owemu rozwojowi i zdrowemu yciu, a tak e ograniczenie
i likwidowanie czynników blokuj cych i zaburzaj cych zdrowe ycie.
Profilaktyka winna wspomaga  proces wychowania, a wychowanie tworzy integraln  ca
z wiedz  i kreowaniem umiej tno ci, poprzez które formuje si  osobowo  m odego
cz owieka. Nie wolno ich rozdziela , gdy  wychowanie musi posi kowa  si  wiedz , w której
zapisane jest do wiadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szko y dostosowany jest do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego rodowiska lokalnego i obejmuje wszystkie
tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Chcemy, aby nasza szko a by a bezpieczna, panowa  w niej klimat sprzyjaj cy pracy uczniów
i nauczycieli. D ymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni,
komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowa o poczucie przynale no ci do grupy
(klasy, szko y), któr cz  wi zi kole stwa i przyja ni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z
wychowawc  we wspó pracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,
piel gniark  szkoln  i pozosta ymi pracownikami szko y, w zale no ci od stanu zasobów,
potrzeb klasy oraz przy wspó pracy z rodzicami i rodowiskiem lokalnym.
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Za eniem programu jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny
z uwzgl dnieniem prawa do przekona  religijnych, wiatopogl dowych oraz wolno ci
sumienia. Szko a ma obowi zek zapewni  wszystkim  uczniom powszechny dost p do nauki
i wychowania, ochron  przed przemoc , a tak e kierowa  si  zawsze dobrem ucznia, trosk
o jego zdrowie, postaw  moraln  i obywatelsk  z zachowaniem poszanowania godno ci
osobistej. Ponadto szko a powinna zapewni  ka demu uczniowi warunki niezb dne
do rozwoju, przygotowa  go do wype niania obowi zków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarno ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci.
Uczniowie liceów, techników s  przygotowywani w szczególno ci do podejmowania wyzwa
wspó czesnego wiata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, post p
naukowo-techniczny.

Wszechstronny rozwój ucznia oraz zrównowa ony rozwój kraju wymagaj , aby
osnow  programów nauczania i programów wychowania stanowi y równocze nie: otwarto
na wiat, ale i to samo  oparta na dziedzictwie kultury w asnej ojczyzny; wiedza ogólna
i umiej tno  jej praktycznego wykorzystywania, ale tak e zdolno  rozumienia
i definiowania zmiennej rzeczywisto ci; mia e poszukiwania w ród tego, co nowe i nieznane,
ale i wierno  zasadom.

Misja szko y

Jeste my spo eczno ci  nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów
i rodziców wykonuj  swoje dzia ania w oparciu o warto ci, takie jak: m dro , uczciwo
i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogó u. Stwarzamy warunki do wszechstronnego
rozwoju, kszta tujemy interdyscyplinarne umiej tno ci oraz postawy twórcze, aktywne
i nacechowane warto ciami humanistycznymi.
W zakresie:

kszta cenia :
- stosujemy aktywizuj ce metody nauczania,
- wykorzystujemy technologi  informacyjn ,
- wspieramy uczniów z trudno ciami edukacyjnymi,
- zapewniamy rozwój zainteresowa  i zdolno ci,
- stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,
- proponujemy zró nicowane zaj cia pozalekcyjne,
- stosujemy korelacj  mi dzy przedmiotow ,
- wspó pracujemy z lokalnymi przedsi biorstwami w zakresie

organizowania praktyk zawodowych i zaj  praktycznych,
- systematycznie mierzymy jako  pracy placówki, stosuj c testy

diagnostyczne,
- analizujemy egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje

zawodowe.
wychowania i opieki :

- stwarzamy atmosfer  przyjazn  ka demu uczniowi,
- wdra amy programy profilaktyczne,
- stosujemy zasad  indywidualizacji procesu nauczania,
- wspó pracujemy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów,
- respektujemy zasad  demokratycznego funkcjonowania spo eczno ci

uczniowskiej.
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zarz dzania i organizacji :
- wspó pracujemy z organem prowadz cym szko , wspólnie ustalamy

kierunki rozwoju,
- dbamy o w ciw  organizacj  szko y, inspiruj  do dzia  twórczych,
- zapewniamy kadrze mo liwo  rozwoju  przez zewn trzne formy

doskonalenia zawodowego,
- tworzymy inspiruj cy do dzia ania i motywacyjny system nadzoru

pedagogicznego,
- ciwie dokumentujemy prac  szko y,
- dbamy o pozytywne stosunki mi dzyludzkie.

Naszym celem jest :
stymulowanie procesu rozwoju osobowo ci i dojrzewania ucznia do doros ego
ycia, kszta cenie po danych postaw moralnych, rodzinnych, spo ecznych

i obywatelskich,
wyposa enie ucznia w procesie kszta cenia w kompetencje umo liwiaj ce
samodzielne zaspokojenie aspiracji yciowych i zawodowych.

Realizacji celu s y :
rozbudzenie w procesie wychowania wra liwo ci moralnej, estetycznej i kulturowej,
doskonalenie si , sta e pog bianie ycia duchowego i rozwijanie w asnych
zainteresowa ,
ukszta towanie umiej tno ci zawodowych absolwentów zgodnych ze standardami
wybranych specjalno ci,
rozbudzenie potrzeb i nawyków intelektualnych oraz aspiracji yciowych,
wyzwolenie potrzeby sta ego podnoszenia poziomu wiedzy, umiej tno ci
i kwalifikacji,
wdro enie do samodzielnej pracy umys owej i wyposa enie w umiej tno ci
korzystania z informacji i przetwarzania informacji,
przygotowanie do kontynuowania nauki w szko ach wy szych ró nego typu,

atwienie odnalezienia sensu ycia w harmonii ze spo ecze stwem i przyrod ,
ukszta towanie cz owieka odczuwaj cego wi  z tradycj , przywi zanego do
demokracji i wolno ci,
wyzwolenie postawy kreatywnej wobec wyzwa  wspó czesno ci,
okre lenie celów yciowych na miar  mo liwo ci, wiary w te mo liwo ci i odwagi
w g oszeniu i bronieniu w asnych pogl dów,
zapobieganie postawom skrajnie egoistycznym,
przygotowanie do pracy w zespole.

Wizja szko y

Zespó  Szkó  Agroprzedsi biorczo ci im. Szkó  Podchor ych Rezerwy
w Zambrowie jest placówk  zapewniaj  swoim uczniom optymalne warunki pe nego
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rozwoju na poziomie ponadgimnazjalnym. Jest szko  przyjazn  i bezpieczn . Tworzymy
atmosfer  tolerancji i szacunku dla innych. Wychowujemy w duchu ogólnie akceptowanych,
jasnych zasad etycznych, warto ci, norm, postaw. Rozbudzamy wra liwo , wiadomo
siebie i swojego systemu warto ci, zainteresowanie lud mi, sprawami spo ecznymi, poczucie
odpowiedzialno ci.

Dbamy o wszechstronne wykszta cenie. Zapewniamy dobre przygotowanie
do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe. Posiadamy
szerok  ofert  zaj  pozalekcyjnych umo liwiaj  rozwijanie zainteresowa , wyrównywanie
szans edukacyjnych m odzie y oraz zaplecze, które u atwia realizacj  wyznaczonych celów
i zada . Promujemy placówk  w szko ach gimnazjalnych. Ofert  edukacyjn  dopasowujemy
do zmieniaj cych si  warunków na rynku pracy, doskonalimy swoje umiej tno ci,
troszczymy si  o efektywno  podejmowanych dzia . Kultywujemy tradycje szko y
i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy ró norodne projekty wspieraj ce proces edukacyjny
i wychowawczy.

Realizacj  naszego celu wspiera humanistyczny system warto ci oparty
na chrze cija skich podstawach, demokratyczne zasady, tolerancja pogl dów, wzajemny
szacunek i zaufanie. Dbamy o to, aby uczniowie umieli odnajdywa  cel i sens swojego
istnienia, potrafili sprosta  wymaganiom doros ego ycia, byli otwarci na wiat, kierowali si
normami moralnymi, poczuciem patriotyzmu oraz szacunkiem dla dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego i tradycji szko y.

 Efektem naszego wychowania jest wiadomy Polak, patriota, wra liwy cz owiek,
obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podj cia pracy zawodowej,
realizuje si  w yciu rodzinnym, spo ecznym
i gospodarczym.

Zadania szko y w zakresie wychowania ze zwróceniem uwagi na
przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu i przedsi biorczo ci.

Wed ug obowi zuj cych w systemie o wiaty przepisów prawa o wiatowego, placówki
wiatowe s  zobowi zane do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku

kszta cenia”.
Szko a ma nauczy  m odego cz owieka w trakcie standardowego procesu edukacji
umiej tno ci optymalnego, czyli zgodnego z jego osobistym potencja em i potrzebami rynku
pracy, planowania swojego rozwoju zawodowego. Efektem tak rozumianej edukacji maj  by
elastyczne zasoby ludzkie potrafi ce ewaluowa  i dopasowywa  swoje kompetencje i swoj
karier  edukacyjno-zawodow  do potrzeb rynku pracy. Proces tak rozumianej edukacji dla
rynku pracy powinien by  wspierany przez instytucje rynku pracy, przez strategie i programy
przez nie realizowane.

Edukacja na rynku pracy (kszta cenie na potrzeby rynku pracy), to jedno
z wa nych zada , jakie ZSA realizuje (to zadanie , ma swoje istotne miejsce w ród innych
zada  wychowawczych szko y, które okre la podstawa programowa kszta cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó ).

ród tych zada  , do szczególnie istotnych nale :
rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezb dnych do ich samorealizacji, ich
rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem, u atwiaj cych integracj  spo eczn
i zatrudnienie (zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si  przez ca e ycie),
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nauczenie ucznia w trakcie standardowego procesu edukacji umiej tno ci optymalnego
planowania swojego rozwoju zawodowego, zgodnie z jego osobistym potencja em
i potrzebami rynku pracy,
przygotowanie uczniów do umiej tno ci i wiadomego wykorzystywania indywidualnych
cech, umiej tno ci, zainteresowa  i kompetencji, mo liwo ci yciowych, wype niania
obowi zków, gromadzenia do wiadcze , podejmowania decyzji i zarz dzania w asn
karier  edukacyjno – zawodow ,
podnoszenie poziomu osi gni  szkolnych uczniów poprzez zwi kszania ich motywacji,
zmniejszanie liczby osób rezygnuj cych z nauki oraz zmieniaj cych kierunek kszta cenia
w trakcie jej trwania,
rozwijanie umiej tno ci uczniów takich jak np. umiej tno ci komunikacyjne, pracy
w zespole, kreatywno ci,
rozwijanie aspiracji uczniów , tworzenie klimatu do rozwijania ich indywidualnych cech,
zainteresowa , potrzeb, umiej tno ci i kompetencji,

enie do przekszta cania szko y w otwarte rodowisko edukacyjne pozwalaj ce
na unikni cie i zwalczenie  wczesnego porzucania nauki przez uczniów,
przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu uczniów,
identyfikowanie, odkrywanie i rozwijanie indywidualnych cech, umiej tno ci, zdolno ci,
kompetencji i zainteresowa  uczniów,
zorganizowanie efektywnego wewn trzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego
oraz planowych zaj  zwi zanych z wyborem kierunku kszta cenia i zawodu, zwi zanych
z planowaniem yciowej kariery edukacyjno – zawodowej,
zapewnienie uczniom odpowiednich us ug informacji i poradnictwa zawodowego
wiadczonych w szkole w sposób planowy,

rozwijanie indywidualnych cech , umiej tno ci, postaw i kompetencji uczniów
atwiaj cych zdobycie zatrudnienia,

rozwini cie u ucznia motywacji i umiej tno ci do uczenia si  przez ca e ycie,
rozwijanie umiej tno ci ucznia w zakresie samodzielnego zarz dzania cie kami swojej
edukacji i kariery (w trakcie nauki, pracy, na dowolnym etapie ycia),
zapewnienie uczniom ró norodnych mo liwo ci czenia do wiadcze  zawodowych
z nauk  oraz zdobywania dodatkowych umiej tno ci i kompetencji,
przygotowanie ucznia do podj cia nauki w szko ach wy szych i aktywno ci na rynku
pracy,
budowanie oferty edukacyjnej szko y u atwiaj cej uczniom przej cie ze wiata nauki
do wiata pracy,
zach canie i wspieranie uczestnictwa uczniów w ró nych formach edukacji i szkoleniach
pozwalaj cych na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji,
wsparcie dla uczniów w zakresie rozwoju ich kreatywno ci i ducha przedsi biorczo ci,
rozwijanie postawy przedsi biorczej i umiej tno ci niezb dnych do znalezienia
zatrudnienia i aktywnego poruszania si  po rynku pracy (mobilno  zawodowa),
rozwijanie umiej tno ci uczniów w zakresie ich adaptacyjno ci do potrzeb pracodawców
i wymaga  rynku pracy,
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rozwijanie umiej tno ci uczniów w zakresie mobilno ci na rynku pracy (zawodowej,
przestrzennej),
umacnianie wi zi pomi dzy szko   a yciem zawodowym,
wspó praca i tworzenie lokalnego partnerstwa z partnerami zewn trznymi, takimi jak:
instytucje rynku pracy, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje
pozarz dowe, uczelnie wy sze mog cymi wesprze  jej zadania w zakresie nauczania,
kszta cenia umiej tno ci i wychowania, w zakresie dzia alno ci opieku czej
i profilaktycznej.

Cele wychowawczo – profilaktyczne szko y

Zadaniem szko y jest :
1. kszta towanie poczucia to samo ci narodowej, przynale no ci do spo eczno ci

szkolnej, lokalnej i regionalnej, wiadomo ci swoich praw i obowi zków;
2. kszta towanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej wspó pracy,

komunikowania si  z rówie nikami i doros ymi. Wdra anie do ycia w spo eczno ci
szkolnej i w grupie rówie niczej. Kszta towanie postaw, respektowanie norm
spo ecznych i wychowanie do warto ci;

3. wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki,
upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy   jednoczesnym
otwarciu si  na warto ci europejskie;

4. dbanie o wychowanie dzieci i m odzie y w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego
cz owieka;

5. kszta towanie w ciwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiej tno ci
dokonywania wyboru zachowa  chroni cych zdrowie w asne i innych ludzi,
propagowanie ekologicznego stylu ycia. Motywowanie do zdrowego stylu ycia;

6. wspomaganie, w  miar   posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego
rozwoju ucznia, z uwzgl dnieniem jego indywidualnej sytuacji;

7. zapewnienie mu bezpiecze stwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego;
wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawno ci, postaw i nawyków,
które zapewniaj  mu przygotowanie do racjonalnego i godnego ycia oraz kontynuacji
nauki na dalszym etapie;

8. zapoznawanie z zagro eniami bezpiecze stwa i zdrowia oraz uczenie prawid owej
reakcji na te zagro enia – promocja zdrowia;

9. przygotowywanie uczniów  do dokonywania wiadomych i odpowiedzialnych
wyborów w trakcie korzystania z zasobów dost pnych w internecie, krytycznej
analizy informacji, bezpiecznego poruszania si  w przestrzeni cyfrowej -
nawi zywania i utrzymywania oparte na wzajemnym szacunku relacji z innymi

ytkownikami sieci;
10. zapobieganie zachowaniom agresywnym;
11. przygotowanie do podj cia nauki na nast pnym etapie kszta cenia;
12. wspó praca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami rodowiskowymi;
13. enie do rozwijania zainteresowa  uczniów poprzez ich uczestnictwo w zaj ciach

pozalekcyjnych;
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14. motywowanie rodziców do wspó pracy ze szko ;
15. ochrona przed negatywnym wp ywem mediów i sekt;
16. przeciwdzia anie przest pczo ci w ród uczniów poprzez bie ce obserwacje zagro

i podejmowanie dzia  zapobiegawczych.

Struktura oddzia ywa  wychowawczo - profilaktycznych

Rodzice:
- maj  prawo do wychowania zgodnie z w asnymi przekonaniami religijnymi

i moralnymi, je li nie s  one w sprzeczno ci z prawami dziecka,
- znaj  i akceptuj  program wychowawczo - profilaktyczny proponowany przez szko ,
- spieraj  dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniaj  mu poczucie

bezpiecze stwa,
- wspieraj  wychowawców i nauczycieli w  podejmowanych przez nich dzia aniach,

 wiedz , do wiadczeniem i pomoc ,
- aktywnie uczestnicz  w yciu szko y,
- dbaj  o w ciw  form  sp dzania czasu wolnego przez dzieci,
- przedstawiaj  Radzie Rodziców opinie na temat Programu wychowawczo –

profilaktycznego szko y - korzystaj  z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i
szkolnej s by zdrowia  w zakresie profilaktyki,

- wnioskuj  do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kszta cenia, specjalnego,
nauczania indywidualnego, zaj  rewalidacyjno-wychowawczych.

Rada Rodziców:
- opiniuje Program wychowawczo – profilaktyczny szko y,
- analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania i profilaktyki,
- wspó pracuje z Rad  Pedagogiczn , Samorz dem  Uczniowskim.

Rada Pedagogiczna:
- okre la zadania w zakresie wychowania i profilaktyki,
- okre la zapotrzebowanie na realizacj  programów wychowawczo - profilaktycznych,
- dokonuje analizy dzia alno ci wychowawczo - profilaktycznej.

Nauczyciele:
- wspó pracuj  z wychowawcami klas w realizacji zada  wychowawczo -

profilaktycznych,
- wykonuj  zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP,
- doskonal  kwalifikacje i zdobywaj  nowe umiej tno ci w zakresie dzia

wychowawczo - profilaktycznych.
Wychowawcy klas

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególno ci:
- integruje on zespó  klasowy,
- dba o poczucie bezpiecze stwa i akceptacji ucznia w klasie,
- tworzy warunki wspomagaj ce rozwój ucznia,
- przygotowuje ucznia do ycia w rodzinie i spo ecze stwie,
- rozwija u ucznia umiej tno ci rozwi zywania problemów, wyposa a ich

w  umiej tno ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
-  realizuje zadania w zakresie  wychowawczo - profilaktycznym we wspó pracy

z rodzicami uczniów.
2. Wychowawca w celu realizacji zada  powinien:
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- zdiagnozowa  warunki ycia i nauki swoich wychowanków,
- opracowa  wspólnie  z uczniami program wychowawczo - profilaktyczny klasy,
- utrzymywa  systematyczny i cz sty kontakt z innymi nauczycielami w celu

koordynacji oddzia ywa  wychowawczych,
- wspó pracowa  z rodzicami, w czaj c ich do rozwi zywania problemów

wychowawczych,
- wspó pracowa  w razie potrzeby z Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn ,
- kszta towa  w ciwe stosunki pomi dzy uczniami opieraj c si  na tolerancji

i poszanowaniu ludzkiej godno ci,
- ledzi  post py w nauce swoich wychowanków,
- udziela  porad w zakresie mo liwo ci dalszego kszta cenia si , wyboru studiów,
- w ustalonym terminie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym ródrocznym

i rocznym powiadomi  ucznia o projekcie oceny zachowania,
- dokona  oceny zachowania ucznia na tydzie  przed posiedzeniem

klasyfikacyjnym ródrocznym i rocznym,
- uczestniczy  w zebraniach z rodzicami.

3. Wychowawca prowadzi okre lon  przepisami dokumentacj  pracy dydaktyczno -
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, wiadectwa szkolne).

4. Zasady wspó pracy wychowawców klas z rodzicami:
- spotkania z rodzicami ródsemestralne i semestralne,
- spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
- wspó praca z Rad  Rodziców w ró nych sferach jej dzia ania,
- spotkania raz w tygodniu.

Dyrektor szko y:
monitoruje prac  wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki,
diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki,
wspó pracuje z podmiotami szko y oraz instytucjami wspomagaj cymi dzia ania
z zakresu   profilaktyki,
inicjuje i organizuje przedsi wzi cia okre lone w Programie szkolnej  profilaktyki.

Pedagog szko y:
rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodze
szkolnych,
okre la formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb,
organizuje i prowadzi ró ne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
podejmuje dzia ania profilaktyczno-wychowawcze wynikaj ce z Programu
wychowawczo - profilaktycznego szko y i w stosunku do uczniów, z udzia em
rodziców i nauczycieli,
wspiera dzia ania opieku czo-wychowawcze nauczycieli, wynikaj ce z Programu
wychowawczo - profilaktycznego szko y.

Uczniowie:
znaj  i przestrzegaj  normy zachowania obowi zuj ce cz onków spo eczno ci
szkolnej,
akceptuj  innych uczniów i szanuj  ich prawa, wydaj  opinie w przypadku
przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szko y,
wspó tworz  spo eczno  szkoln  i wykorzystuj  swoje prawo do samorz dno ci,
wspó organizuj  imprezy i akcje szkolne,
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kieruj  swoim rozwojem i staj  si  coraz bardziej samodzielni,
prowadz  zdrowy tryb ycia i dbaj  o swoje rodowisko,
maj  szacunek do kultury, j zyka i tradycji narodowej.

Samorz d Uczniowski:
wspó pracuje z Dyrektorem szko y i Rad  Pedagogiczn  (opiniuje i zatwierdza
dokumenty szko y, np. statut, program wychowawczo – profilaktyczny),
uczestniczy w organizacji imprez szkolnych,

Organ prowadz cy:
decyduje o zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy pedagoga, psychologa i  logopedy,
wspó uczestniczy w wyposa eniu szko y w pomoce dydaktyczne, rodki niezb dne
do realizacji Programu.

Zasady wspó pracy wychowawczej z Rad  Rodziców
1. Wspó udzia  w bie cym i perspektywicznym programowaniu prac szko y,

opiniowanie programu szko y.
2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szko y, wspó udzia  w realizacji

programów nauczania i wychowania oraz zada  opieku czych szko y.
3. Udzielanie pomocy Samorz dowi Uczniowskiemu.
4. Podejmowanie dzia  na rzecz pozyskiwania dodatkowych rodków finansowych

dla szko y, zw aszcza na dzia alno  opieku czo-wychowawcz .
Organy wspó pracuj ce ze szko

1. Zespó  Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji
w Zambrowie; dzielnicowy policji.

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie.
4. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Zambrowie.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
6. Powiatowy Urz d  Pracy w Zambrowie.
7. rodek Doskonalenia Nauczycieli w om y.
8. Centrum Kultury w Zambrowie.

Powinno ci wychowawcze okre lone w ramach ogólnych zada  szko y

1. Uznaj c nauczanie za zadanie najwa niejsze dla dzia alno ci szko y, okre la si  jego
ró ne formy w nawi zywaniu do umiej tno ci i wychowania. W tym zakresie ka dy
nauczyciel
w swojej pracy edukacyjnej zapewnia w szczególno ci:

nauk  poprawnego i wiadomego wypowiadania si , pisania i czytania ze
zrozumieniem,
poznawanie wymaganych poj  i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umo liwiaj cym kontynuowanie nauki w nast pnym etapie kszta cenia,
dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pami ciowego opanowania
przekazywanych tre ci,
rozwijanie zdolno ci my lenia analitycznego i syntetycznego,
traktowanie wiadomo ci przedmiotowych, stanowi cych warto  poznawcz  sam
w sobie w sposób integralny, prowadz cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi
i siebie,
poznawanie zasad rozwoju osobowego i ycia spo ecznego ze szczególnym
uwzgl dnieniem wolno ci i równo ci.
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2. Kszta towanie umiej tno ci jest spójne z nauczaniem i wychowaniem. Nauczyciele
stwarzaj  uczniom warunki do kszta cenia umiej tno ci i wykorzystania zdobytej
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotowa  si  do pracy we wspó czesnym wiecie.
W tym zakresie nauczyciel i szko a stwarzaj  warunki do nabywania nast puj cych
umiej tno ci:

planowania, organizowania i oceniania w asnego uczenia si , przyjmowania
odpowiedzialno ci za w asn  nauk ,
skutecznego porozumiewania si  w ró nych sytuacjach, przedstawiania w asnego
my lenia i brania pod uwag  pogl dów innych, poprawnego pos ugiwania si

zykiem ojczystym, przygotowania do publicznych wyst pie ,
efektywnego wspó dzia ania w zespole i pracy w grupie, budowania wi zi
mi dzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego
dzia ania na gruncie zachowania obowi zuj cych norm,
rozwi zywanie problemów w sposób twórczy,
poszukiwanie, porz dkowanie i wykorzystywanie informacji z ró nych róde  oraz
efektywnego pos ugiwania si  technologi  informacyjn ,
odnoszenie do praktyki oraz tworzenie potrzebnych do wiadcze
i nawyków,
rozwoju sprawno ci umys owych oraz osobistych zainteresowa ,
przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnych rozwi zywania konfliktów
i problemów spo ecznych.

3. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspieraj c w tym zakresie obowi zki
rodziców zmierzaj  do tego, aby uczniowie:

znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spo ecznym, zdrowotnym, estetycznym
i ruchowym,
rozwijali w sobie dociekliwo  poznawcz , ukierunkowan  na poszukiwanie
prawdy, dobra i pi kna w wiecie,
mieli wiadomo yciowej u yteczno ci zarówno poszczególnych przedmiotów
szkolnych, jaki i ca ej edukacji na danym etapie,
stawali si  bardziej samodzielni w d eniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym
i spo ecznym;
poszukiwali, odkrywali i d yli na drodze rzetelnej pracy do osi gni cia swoich
celów yciowych i warto ci wa nych dla odnalezienia w asnego miejsca
w wiecie;
uczyli si  szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ycia spo ecznego oraz
przygotowywali si  do ycia w rodzinie, w spo eczno ci lokalnej i pa stwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kszta towania postaw
patriotycznych,
przygotowali si  do rozpoznawania warto ci moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji warto ci oraz mieli mo liwo  doskonalenia si ,
kszta towali w sobie postaw  dialogu, umiej tno ci s uchania innych
 i rozumienia ich pogl dów, umieli wspó dzia  i wspó tworzy  w szkole
wspólnot  nauczycieli i uczniów.
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Powinno ci i tre ci wychowawcze w ciwe dla poszczególnych
przedmiotów

1. Wpajanie pozytywnych norm moralnych - ukazanie wzorów ycia moralnego,
bohaterstwa, pot gi dobroci, czyli pi kna, dobra i prawdy.

2. Nauczanie rzetelnego my lenia koniecznego do poszukiwania prawdy
i odkrywania dobra.

3. yczliwo , pomaganie s abszym, uwra liwienie na potrzeby innych.
4. Zwrócenie uwagi na czytelnictwo m odzie y (lekcje biblioteczne - warto ciowe

czasopisma, zami owanie do ksi ek).
5. Kszta towanie postaw estetycznych (wycieczki do teatrów, kin, muzeów).
6. Udzia  m odzie y w spotkaniach z ciekawymi lud mi (radni, pos owie, arty ci).
7. Przestrzeganie dyscypliny pracy i nauki.
8. Przestrzeganie zasad bezpiecze stwa w szkole i w drodze do niej.
9. Przywracanie w ciwej hierarchii warto ci.
10. Propagowanie zdrowego stylu ycia (kultura fizyczna, turystyka, turnieje, wycieczki).
11. Praca z uczniem zdolnym i s abym (w ramach procesu dydaktycznego, kó

zainteresowa ).
12. Promowanie szko y (konkursy, rozgrywki sportowe, wspó praca z gazet  lokaln

i zambrowskim portalem internetowym).
13. Wspó praca szko y z samorz dem terytorialnym, Podlaskim O rodkiem Doradztwa

Rolniczego, Caritas, Policj , Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn , Urz dem Pracy.

WARTO CI I ICH REALIZACJA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
Warto ci w procesie wychowania.
Sytuacje wychowawcze:

PRAWDA
uczniowie szukaj  w ró norodnych ród ach odpowiedzi na problemy
 i zagadnienia pojawiaj ce si  w procesie dydaktycznym,
osoba rozstrzygaj ca spór ka dorazowo dociera do jego ród a.

PI KNO
uczniowie dbaj  o wystrój sal, korytarzy, o estetyk  otoczenia,
uczniowie zwracaj  uwag  na ubiór i higien ,
uczniowie dostosowuj  wygl d i ubiór do sytuacji,
uczniowie uczestnicz  w wydarzeniach kulturalnych (np.: wystawy, filmy,
przedstawienia teatralne),
uczniowi ucz  si  samodzielno ci i pracuj  nad sob ,
uczniowie dokonuj  samooceny w asnej pracy,
uczniowie dokonuj  oceny zachowania,
uczniowie wype niaj  obowi zki dy urnego,
uczniowie uczestnicz  w wycieczkach i wykonuj  samodzielnie czynno ci, takie jak:
zakupy, sprz tanie, ustalanie tras...,
uczniowie organizuj  imprezy klasowe.

RZETELNA PRACA
wychowawcy i nauczyciele premiuj  uczniów wykonuj cych bardzo dobrze
obowi zki wg zasad ustalonych przez szko ,
pracownicy szko y poprzez wzorce osobowe wp ywaj  na stosunek uczniów
do obowi zków i pracy.

CZYSTO  J ZYKA POLSKIEGO, KULTURA S OWA
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uczniowie czuwaj  nad poprawno ci  i czysto ci  j zyka polskiego podczas lekcji,
przerw, wycieczek,
uczniowie wyje aj  na przedstawienia, s  zach cani do lektury pozaszkolnej, maj
kontakt z kultur  i sztuk ,
uczniowie korzystaj  z biblioteki szkolnej.

WRA LIWO  NA KRZYWD  INNYCH
uczniowie uczestnicz  w Akcji Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy J. Owsiaka,
Góra Grosza oraz w innych akcjach charytatywnych,

odzie  udziela si  w wolontariacie w ramach wspó pracy z Caritas.

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ
uczniowie uczestnicz  w uroczysto ciach, rocznicach o charakterze patriotycznym
odbywaj cych si  na terenie miasta i gminy,
uczniowie poznaj  patriotyczne postawy z literatury, historii,
uczniowie organizuj  uroczysto ci zwi zane z tradycjami szko y,
uczniowie uczestnicz  w akcji Sprz tanie wiata na terenie miasta,
uczniowie organizuj  obchody wi t szkolnych,
uczniowie zapraszaj  na wyst py, wystawy, przedstawienia szkolne uczniów z innych
szkó .

ISTNIEJ CE LUB TWORZONE ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKO Y
1. Uroczyste lubowanie klas pierwszych
2. Szacunek dla hymnu pa stwowego piewanego podczas uroczysto ci szkolnych
3. Sympozjum Wokó  praw cz owieka
4. Studniówka
5. Organizacja jase ek i wigilii klasowych
6. Konferencja Papieska
7. Dzie  Drzwi Otwartych
8. Apele rocznicowe i okoliczno ciowe
9. Dzie  Wiosny
10. wi to Szko y - Dzie  Patrona

POWINNO CI WYCHOWAWCÓW KLAS
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w

szczególno ci:
tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia,
przygotowanie ucznia do ycia w rodzinie i spo ecze stwie,
rozwijanie u ucznia umiej tno ci rozwi zywania problemów.

2. Wychowawca w celu realizacji zada  powinien:
zdiagnozowa  warunki ycia i nauki swoich wychowanków,
opracowa  wspólnie  z uczniami program wychowawczy klasy,
utrzymywa  systematyczny i cz sty kontakt z innymi nauczycielami
w celu koordynacji oddzia ywa  wychowawczych,
wspó pracowa  z rodzicami, w czaj c ich do rozwi zywania problemów
wychowawczych,
wspó pracowa  w razie potrzeby z Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn ,
kszta towa  w ciwe stosunki pomi dzy uczniami, opieraj c si  na tolerancji
i poszanowaniu ludzkiej godno ci,
ledzi  post py w nauce swoich wychowanków,

udziela  porad w zakresie mo liwo ci dalszego kszta cenia si , wyboru studiów,
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w ustalonym terminie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym ródrocznym i
rocznym powiadomi  ucznia o projekcie oceny zachowania,
dokona  oceny zachowania ucznia na tydzie  przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym ródrocznym i rocznym,
uczestniczy  w zebraniach z rodzicami.

3. Wychowawca prowadzi okre lon  przepisami dokumentacj  pracy dydaktyczno  –
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, wiadectwa szkolne).

4. Zasady wspó pracy wychowawców klas z rodzicami:
spotkania z rodzicami ródsemestralne i semestralne,
spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
wspó praca z Rad  Rodziców w ró nych sferach jej dzia ania,
spotkania raz w tygodniu.

Zasady wspó pracy wychowawczej z Rad  Rodziców

1. Wspó udzia  w bie cym i perspektywicznym programowaniu prac szko y,
opiniowanie programu szko y.

2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szko y, wspó udzia  w realizacji
programów nauczania i wychowania oraz zada  opieku czych szko y.

3. Udzielanie pomocy Samorz dowi Uczniowskiemu.
4. Podejmowanie dzia  na rzecz pozyskiwania dodatkowych rodków finansowych dla

szko y, zw aszcza na dzia alno  opieku czo-wychowawcz .

Tre ci wychowawczo - profilaktyczne do realizacji
podczas godzin wychowawczych
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Tabela nr 1 Tre ci wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w liceum

Obszar
Zadania
Liceum

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Zdrowie – eduka-
cja zdrowotna

Nabycie umiej tno ci
dostrzegania indywidualnych
ró nic zwi zanych ze sposobem
reagowania na stres.

Doskonalenie umiej tno ci wy-
ra ania w asnych uczu :
dawania i przyjmowania
informacji zwrotnej (bez
obwiniania innych).

Rozwijanie umiej tno ci
dokonywania oceny w asnych
umiej tno ci yciowych i
planowania ich rozwoju.

Doskonalenie umiej tno ci
planowania, organizowania oraz
oceniania w asnego uczenia si ,
planowania przysz ci oraz
wyznaczania celów i ich
realizacji.

Utrwalanie umiej tno ci rozpo-
znawania symptomów zagro
zdrowia fizycznego. K adzenie
nacisku na dba  o zdrowie
poprzez aktywno  fizyczn .

Rozwijanie postawy
proaktywnej, w której ucze

Rozwijanie umiej tno ci
stosowania w praktyce strategii
radzenia sobie ze stresem.

Rozwijanie umiej tno ci
radzenia sobie ze strat  i
traumatycznym
do wiadczeniem poprzez wyko-
rzystywanie sposobów
maj cych na celu odzyskanie
poczucia sprawstwa i wp ywu
na w asne ycie.

Doskonalenie umiej tno ci aser-
tywnego radzenia sobie w rela-
cjach z innymi.

Kszta towanie umiej tno ci
rozpoznawania i radzenia sobie
z objawami depresji u siebie i
osób ze swego otoczenia.

Doskonalenie umiej tno ci
organizowania zaj  oraz
prawid owego zarz dzania
czasem.

Doskonalenie umiej tno ci w
zakresie przygotowania do
ca yciowej aktywno ci
fizycznej oraz ochrony i

Rozwijanie zdolno ci do
szukania powi za  mi dzy
indywidualnym potencja em a
planowan  w przysz ci prac .

Kszta towanie wiadomo ci
asnych ogranicze  i potrzeby

ci ego rozwoju.

Rozwijanie empatii,
wra liwo ci na potrzeby innych
oraz umiej tno ci udzielania
wsparcia emocjonalnego.

Doskonalenie umiej tno ci
obni ania napi cia
spowodowanego stresem.

Wykorzystywanie w praktyce
wiedzy z zakresu zagro
psychofizycznych w okresie
adolescencji: zaburzenia
od ywiania (anoreksja,
bulimia), zagro enia zwi zane z
nadu ywaniem ogólnodost p-
nych leków.

enie do zmiany zachowa
zdrowotnych poprzez
utrwalanie zachowa
sprzyjaj cych zdrowiu lub

Doskonalenie umiej tno ci wy-
korzystywania wiedzy na temat
wczesnej identyfikacji zmian
chorobowych we w asnym ciele
(np. wczesna identyfikacja zmian
na skórze, potrzeba samobadania
piersi u kobiet itp.) w celu ochrony
zdrowia.

Rozwijanie postaw prozdrowotnych
poprzez podejmowanie i
urzeczywistnianie dzia  na rzecz
zdrowia.

Zastosowanie w praktyce umie-
tno ci wiadomego wyznaczania

sobie konkretnych celów.

Podnoszenie poczucia w asnej
warto ci poprzez okre lanie oso-
bistego potencja u.

Zastosowanie w praktyce umie-
tno ci ustalania priorytetów,

uwzgl dniaj c kryteria wa no ci i
pilno ci.
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przejmuje inicjatyw , ale te
odpowiedzialno  za swoje
dzia ania i decyzje.

doskonalenia zdrowia w asnego
oraz innych.

Rozwijanie zdolno ci do
samorealizacji, samokontroli i
panowania nad emocjami

zmian  zachowa  ryzykownych
na prozdrowotne.

Relacje – kszta -
towanie postaw
spo ecznych

Kszta towanie umiej tno ci
wyra ania emocji oraz ich
rozumienia.

Rozwój zaanga owania w ró ne
formy aktywno ci (ko a
zainteresowa , wolontariat itp.).

Kszta towanie prospo ecznych
postaw uczniów i rozwijanie
pozytywnego systemu warto ci
w klasie.

Budowanie w klasie bezpieczne-
go rodowiska, umo liwiaj cego
koncentracj  na nauce poprzez
dzia ania integracyjne.

Rozwijanie kompetencji w
zakresie wykorzystania ró nych
form grupowej pracy nad
rozwi zaniem problemów
(burza mózgów, dyskusja
grupowa).

Doskonalenie umiej tno ci
tworzenia relacji opartych na
wzajemnym szacunku i
zaanga owaniu obydwu stron.

Kszta towanie pozytywnego
poczucia w asnej warto ci, m.in.
poprzez rozwój kompetencji
uczniów z zakresu wyra ania i
przyjmowania pochwa .

Zwi kszanie umiej tno ci
budowania podmiotowych
relacji z innymi, opartych na
szacunku, akceptacji i
zrozumieniu.

Rozwijanie umiej tno ci stoso-
wania ró nych form
komunikacji werbalnej i
niewerbalnej w celu
autoprezentacji oraz prezentacji

asnego stanowiska.

Doskonalenie umiej tno ci
zmiany postaw i zachowa
poprzez stosowanie oraz
przyjmowanie asertywnej
krytyki.

Rozwijanie kompetencji z
zakresu rozwi zywania
konfliktów, z zastosowaniem
negocjacji i mediacji.

Doskonalenie umiej tno ci szu-
kania inspiracji w innych – w
celu rozwijania w asnej
kreatywno ci.

Kszta towanie umiej tno ci
spostrzegania stereotypów i
uprzedze . Rozwijanie kompe-
tencji komunikacyjnych,
uwa no ci i empatii.

Podejmowanie dzia  na rzecz
innych osób w celu poprawy ich
sytuacji (wolontariat).

Stosowanie w praktyce umiej t-
no ci poszukiwania takich roz-
wi za , które stwarzaj  korzy ci
dla obydwu stron.

Wykorzystywanie wiedzy na temat
stereotypów do budowania
pozytywnych relacji spo ecznych.

Przygotowanie uczniów do funk-
cjonowania w doros ym yciu i
akceptowania stanów psycho-
fizycznych zwi zanych z tym
okresem.

Kultura – warto-
ci, normy, wzory

zachowa

Wdra anie do podejmowania
odpowiedzialno ci za realizacj
okre lonych zada  lub dziedzin
ycia szko y (samorz d

Rozwijanie postaw prospo ecz-
nych i obywatelskich w duchu
poszanowania warto ci
uniwersalnych, narodowych,

Dokonywanie analizy postaw,
warto ci, norm spo ecznych,
przekona  i czynników, które
wp ywaj  na zachowanie.

Poszerzanie wiedzy na temat
innych kultur oraz rozwijanie
umiej tno ci korzystania z niej w
kontakcie z przedstawicielami



Statut Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie

55

uczniowski, klub sportowy itp.).

Rozwijanie umiej tno ci
realizacji w asnych celów w
oparciu o rzeteln  prac  i
uczciwo .
Rozwój zainteresowa ,
poszerzenie autonomii i
samodzielno ci.

Rozwijanie wiedzy na temat
ró nych kultur i ich wk adu w
rozwój cywilizacji.

Rozwijanie wiadomo ci
istnienia potrzeby wspólnego
dzia ania na rzecz innych osób.

pa stwowych i lokalnych.

Rozwijanie umiej tno ci
wyra ania w asnych emocji oraz
odczytywania uczu  i emocji
towarzysz cych innym oraz
umiej tnego reagowania.
Rozwijanie umiej tno ci
krytycznego my lenia w
kontek cie analizy wp ywów
rówie ników i mediów na
zachowanie.

Rozwijanie samo wiadomo ci
dotycz cej praw, warto ci oraz
postaw.

Rozwijanie wytrwa ci w
eniu do celu, wyzwalanie

potrzeby bycia ambitnym.

Rozwijanie kreatywno ci oraz
umiej tno ci zespo owego
dzia ania i logicznego my lenia
u uczniów.

Rozwijanie szacunku dla
kultury i dorobku narodowego.

Rozwijanie umiej tno ci
ciwego zachowania si , z

uwzgl dnieniem sytuacji i
miejsca.
Doskonalenie umiej tno ci po-
dejmowania racjonalnych
decyzji w oparciu o posiadane
informacje i ocen  skutków

asnych dzia .

Zwi kszenie umiej tno ci
zaspokajania potrzeb
psychoemocjonalnych w sposób
zgodny z przyj tymi normami,
regu ami i zasadami.

Dostarczanie wiedzy oraz
kszta cenie umiej tno ci
niezb dnych w rozwi zywaniu
problemów, które wynikaj  z
wielokulturowo ci

innych narodowo ci.

Doskonalenie umiej tno ci wy-
korzystywania wiedzy na temat
praw i obowi zków obywateli.
Wyra anie w asnego zdania na
temat ró nych problemów oraz
uzasadniania go.
Zastosowanie w praktyce wiedzy
dotycz cej selekcjonowania i kry-
tycznej analizy informacji.

Poszerzanie wiedzy na temat ró -
nych form poszukiwania pracy.

Doskonalenie kompetencji z za-
kresu uczestnictwa w rozmowach
kwalifikacyjnych i wyst pie
publicznych

Bezpiecze stwo –
profilaktyka
zachowa  ryzy-
kownych (proble-
mowych)

Rozwijanie postaw
aprobuj cych abstynencj  i
unikanie substancji
psychoaktywnych w wymiarach:
emocjonalnym (pozytywny
stosunek do abstynencji),
poznawczym (dysponowanie
wiedz  na temat zagro
zwi zanych z u ywaniem
substancji psychoaktywnych) i
behawioralnym (nieu ywanie

Rozwijanie aktywnej postawy w
obliczu trudnych, yciowych
problemów.

Doskonalenie umiej tno ci
rozpoznawania zagro
cywilizacyjnych (uzale nienia,
sekty, subkultury, choroby) i
manipulacji polityczno- -
gospodarczych (rasizm, nieto-
lerancja, terroryzm, rozpad
wi zi rodzinnych, brak idea ów,

Doskonalenie umiej tno ci
organizowania swoich
zachowa  w okre lonym czasie
i przewidywania ich
konsekwencji.

Doskonalenie umiej tno ci do-
strzegania konsekwencji
zachowa  wobec innych.

Stosowanie w praktyce
sposobów rekompensowania

Doskonalenie umiej tno ci po-
dejmowania racjonalnych decyzji w
oparciu o posiadane informacje i
ocen  skutków w asnych dzia .

Wykorzystanie w praktyce wiedzy
dotycz cej bezpiecznego pos u-
giwania si  komputerem i jego
oprogramowaniem oraz zasad
bezpiecze stwa w sieci.
Wzmacnianie norm ograniczaj -
cych zachowania ryzykowne oraz
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substancji psychoaktywnych).

Dostrzeganie wyzwa  i
zagro  zwi zanych z
pe nieniem nowych ról
spo ecznych
Kszta towanie postaw zapobie-
gaj cych wczesnym kontaktom
seksualnym i zwi zanych z nimi
problemów.

Utrwalanie informacji o
bezpiecznych zachowaniach
podczas korzystania z portali
spo eczno ciowych oraz
metodach przeciwdzia ania
cyberprzemocy.

nachalna reklama itp.).
Rozwijanie umiej tno ci
psychospo ecznych, takich jak
radzenie sobie ze stresem,
poszukiwanie pomocy,
rozwi zywanie konfliktów i
przewidywanie konsekwencji

asnych dzia .

Zastosowanie w praktyce umie-
tno ci bezpiecznego

korzystania z zasobów internetu
i mediów spo eczno ciowych.

wyrz dzonych krzywd.
Rozwijanie umiej tno ci
dokonywania zmian w
my leniu, postrzeganiu i
rozumieniu wiata.

korygowanie b dnych przekona
na ich temat.

Tabela nr2. Tre ci wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w technikum.

Obszar
Zadania

Technikum
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V

Zdrowie – edukacja
zdrowotna

Nabycie umiej tno ci
dostrzegania indywidu-
alnych ró nic zwi zanych
ze sposobem reagowania
na stres.

Doskonalenie umiej tno-
ci wyra ania w asnych

uczu : dawania i przyjmo-
wania informacji zwrotnej
(bez obwiniania innych).

Rozwijanie umiej tno ci
dokonywania oceny

Rozwijanie umiej tno ci
stosowania w praktyce
strategii radzenia sobie ze
stresem.

Rozwijanie umiej tno ci
radzenia sobie ze strat  i
traumatycznym do wiad-
czeniem poprzez wyko-
rzystywanie sposobów
maj cych na celu
odzyskanie poczucia
sprawstwa i wp ywu na

Rozwijanie zdolno ci do
szukania powi za  mi dzy
indywidualnym potencja em
a planowan  w przysz ci
prac .

Kszta towanie wiadomo ci
asnych ogranicze  i po-

trzeby ci ego rozwoju.

Rozwijanie empatii, wra -
liwo ci na potrzeby innych
oraz umiej tno ci udzielania

Doskonalenie umiej t-
no ci wykorzystywania
wiedzy na temat
wczesnej identyfikacji
zmian chorobowych we

asnym ciele (np.
wczesna identyfikacja
zmian na skórze,
potrzeba samobadania
piersi u kobiet itp.) w
celu ochrony zdrowia.

Zastosowanie w
praktyce umiej tno ci

Rozwijanie postaw
prozdrowotnych poprzez
podejmowanie i urzeczy-
wistnianie dzia  na rzecz
zdrowia.

Zastosowanie w praktyce
umiej tno ci obni ania
napi cia spowodowanego
stresem.

Doskonalenie umiej tno ci
wyznaczania sobie celów
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asnych umiej tno ci
yciowych i planowania

ich rozwoju.

Doskonalenie umiej tno-
ci planowania, organi-

zowania oraz oceniania
asnego uczenia si ,

planowania przysz ci
oraz wyznaczania celów i
ich realizacji.
Utrwalanie umiej tno ci
rozpoznawania sympto-
mów zagro  zdrowia
fizycznego.

Intensywna dba  o
zdrowie poprzez aktyw-
no  fizyczn .

Rozwijanie postawy pro-
aktywnej, w której ucze
przejmuje inicjatyw , ale
te  odpowiedzialno  za
swoje dzia ania i decyzje.

asne ycie.

Doskonalenie
umiej tno ci asertywnego
radzenia sobie w relacjach
z innymi.

Kszta towanie
umiej tno ci
rozpoznawania i radzenia
sobie z objawami depresji
u siebie i u osób w swoim
otoczeniu.

Doskonalenie
umiej tno ci
organizowania zaj  oraz
prawid owego zarz dzania
czasem.
Doskonalenie
umiej tno ci w zakresie
przygotowania do
ca yciowej aktywno ci
fizycznej oraz ochrony i
doskonalenia zdrowia

asnego oraz innych.

Rozwijanie zdolno ci do
samorealizacji,
samokontroli i panowania
nad emocjami.

wsparcia emocjonalnego.

Doskonalenie umiej tno ci
obni ania napi cia spowo-
dowanego stresem.

Wykorzystywanie w praktyce
wiedzy z zakresu zagro
psychofizycznych w okresie
adolescencji: zaburzenia
od ywiania (anoreksja,
bulimia); zagro enia
zwi zane z nadu ywaniem
ogólnodost pnych leków.

enie do zmiany zachowa
zdrowotnych poprzez
utrwalanie zachowa
sprzyjaj cych zdrowiu lub
zmian  zachowa  ryzykow-
nych na prozdrowotne.

wiadomego
wyznaczania sobie
konkretnych celów.

Podnoszenie poczucia
asnej warto ci

poprzez okre lanie
osobistego potencja u.

Zastosowanie w
praktyce umiej tno ci
ustalania priorytetów,
uwzgl dniaj c kryteria
wa no ci i pilno ci.

krótko- i d ugoterminowych.

Propagowanie zachowa
zdrowotnych poprzez
utrwalanie zachowa
sprzyjaj cych zdrowiu w
kontek cie ca ego dalszego
ycia.

Relacje – kszta -
towanie postaw
spo ecznych

Kszta towanie umiej tno-
ci wyra ania emocji oraz

ich rozumienia.

Rozwój zaanga owania w
ró ne formy aktywno ci

Doskonalenie
umiej tno ci tworzenia
relacji opartych na
wzajemnym szacunku i
zaanga owaniu obydwu

Doskonalenie umiej tno ci
zmiany postaw i zachowa
poprzez stosowanie oraz
przyjmowanie asertywnej
krytyki.

Podejmowanie dzia
na rzecz innych osób w
celu poprawy ich
sytuacji (wolontariat).

Stosowanie w praktyce

Zastosowanie w praktyce
umiej tno ci tworzenia relacji
opartych na wzajemnym
szacunku i zaanga owaniu
obydwu stron.
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(ko a zainteresowa ,
wolontariat itp.).

Kszta towanie prospo-
ecznych postaw uczniów

i rozwijanie pozytywnego
systemu warto ci w klasie.
Budowanie w klasie
bezpiecznego rodowiska
umo liwiaj cego koncen-
tracj  na nauce poprzez
dzia ania integracyjne.

Rozwijanie kompetencji w
zakresie wykorzystania
ró nych form grupowej
pracy nad rozwi zaniem
problemów (burza
mózgów, dyskusja
grupowa).

stron.

Kszta towanie
pozytywnego poczucia

asnej warto ci, m.in.
poprzez rozwój kom-
petencji uczniów z
zakresu wyra ania i
przyjmowania pochwa .
Zwi kszanie umiej tno ci
budowania podmiotowych
relacji z innymi, opartych
na szacunku, akceptacji i
zrozumieniu.

Rozwijanie umiej tno ci
stosowania ró nych form
komunikacji werbalnej i
niewerbalnej w celu auto-
prezentacji oraz
prezentacji w asnego
stanowiska.

Rozwijanie kompetencji z
zakresu rozwi zywania
konfliktów z zastosowaniem
negocjacji i mediacji.
Doskonalenie umiej tno ci
szukania inspiracji w innych
– w celu rozwijania w asnej
kreatywno ci.

Kszta towanie umiej tno ci
spostrzegania stereotypów i
uprzedze . Rozwijanie
kompetencji komunikacyj-
nych, uwa no ci i empatii.

umiej tno ci
poszukiwania takich
rozwi za , które
stwarzaj  korzy ci dla
obydwu stron.
Wykorzystywanie
wiedzy na temat
stereotypów do
budowania
pozytywnych relacji
spo ecznych.

Przygotowanie
uczniów do
funkcjonowania w
doros ym yciu i
akceptowania stanów
psychofizycznych
zwi zanych z tym
okresem.

Podejmowanie dzia
nastawionych na ró ne obszary
ludzkich problemów w
kontek cie udzielania pomocy
(wolontariat).
Doskonalenie umiej tno ci
nawi zywania relacji
interpersonalnych zarówno w
yciu prywatnym, jak i

zawodowym.

Kultura – warto ci,
normy, wzory
zachowa

Wdra anie do podejmo-
wania odpowiedzialno ci
za realizacj  okre lonych
zada  lub dziedzin ycia
szko y.

Rozwijanie umiej tno ci
realizacji w asnych celów
w oparciu o rzeteln  prac
i uczciwo .

Rozwój zainteresowa ,
poszerzenie autonomii i
samodzielno ci.
Rozwijanie wiedzy na te-

Rozwijanie postaw
prospo ecznych i
obywatelskich w duchu
poszanowania warto ci
uniwersalnych,
narodowych,
pa stwowych i lokalnych.

Rozwijanie umiej tno ci
wyra ania w asnych
emocji oraz odczytywania
uczu  i emocji
towarzysz cych innym
oraz umiej tnego

Dokonywanie analizy
postaw, warto ci, norm
spo ecznych, przekona  i
czynników, które wp ywaj
na zachowanie.

Rozwijanie szacunku dla kul-
tury i dorobku narodowego.

Rozwijanie umiej tno ci
ciwego zachowania si , z

uwzgl dnieniem sytuacji i
miejsca.

Doskonalenie umiej tno ci

Poszerzanie wiedzy na
temat innych kultur
oraz rozwijanie
umiej tno ci ko-
rzystania z niej w
kontakcie z
przedstawicielami
innych narodowo ci.

Doskonalenie
umiej tno ci
wykorzystywania
wiedzy na temat praw i
obowi zków obywateli.

Utrwalanie umiej tno ci
wyra ania w asnych emocji
oraz odczytywania uczu  i
emocji innych.

Utrwalanie umiej tno ci
krytycznego my lenia w
kontek cie analizy wp ywu
rówie ników i mediów na
zachowanie.

Wykorzystanie w praktyce
wiedzy o ró nicach kultu-
rowych oraz doskonalenie
umiej tno ci korzystania z niej
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mat ró nych kultur i ich
wk adu w rozwój cywili-
zacji.

Rozwijanie wiadomo ci
istnienia potrzeby wspól-
nego dzia ania na rzecz
innych osób.

reagowania.

Rozwijanie umiej tno ci
krytycznego my lenia w
kontek cie analizy wp y-
wów rówie ników i
mediów na zachowanie.
Rozwijanie samo wiado-
mo ci dotycz cej praw,
warto ci oraz postaw.

Rozwijanie wytrwa ci w
eniu do celu, wy-

zwalanie potrzeby bycia
ambitnym.

Rozwijanie kreatywno ci
oraz umiej tno ci zespo o-
wego dzia ania i
logicznego my lenia u
uczniów.

podejmowania racjonalnych
decyzji w oparciu o posia-
dane informacje i ocen
skutków w asnych dzia .
Zwi kszenie umiej tno ci
zaspokajania potrzeb
psychoemocjonalnych w
sposób zgodny z przyj tymi
normami, regu ami i
zasadami.

Dostarczanie wiedzy oraz
kszta cenie umiej tno ci
niezb dnych w rozwi zywa-
niu problemów, które wyni-
kaj  z wielokulturowo ci.

Wyra anie w asnego
zdania na temat
ró nych problemów
oraz uzasadniania go.
Zastosowanie w
praktyce wiedzy
dotycz cej selekcjo-
nowania i krytycznej
analizy informacji.

Poszerzanie wiedzy na
temat ró nych form
poszukiwania pracy.

Doskonalenie
kompetencji z zakresu
uczestnictwa w
rozmowach
kwalifikacyjnych i
wyst pie  publicznych.

w kontakcie z
przedstawicielami innych
narodowo ci
Utrwalanie umiej tno ci
analizy norm spo ecznych.

Budowanie konstruktywnego
obrazu w asnej osoby, np.
wiadomo ci mocnych i
abych stron, zaufania do

siebie.

Bezpiecze stwo –
profilaktyka
zachowa  ryzy-
kownych (proble-
mowych)

Rozwijanie postaw
aprobuj cych abstynencj
i unikanie substancji
psychoaktywnych w wy-
miarach: emocjonalnym
(pozytywny stosunek do
abstynencji), poznawczym
(dysponowanie wiedz  na
temat zagro
zwi zanych z u ywaniem
substancji psychoaktyw-
nych) i behawioralnym
(nieu ywanie substancji
psychoaktywnych).

Dostrzeganie wyzwa  i

Rozwijanie aktywnej po-
stawy w obliczu trudnych
yciowych problemów.

Doskonalenie
umiej tno ci
rozpoznawania zagro
cywilizacyjnych
(uzale nienia, sekty,
subkultury, choroby) i
manipulacji polityczno- -
gospodarczych (rasizm,
nietolerancja, terroryzm,
rozpad wi zi rodzinnych,
brak idea ów, nachalna
reklama itp.).

Doskonalenie umiej tno ci
organizowania swoich
zachowa  w okre lonym
czasie i przewidywania ich
konsekwencji.

Doskonalenie umiej tno ci
dostrzegania konsekwencji
zachowa  wobec innych.

Stosowanie w praktyce spo-
sobów rekompenso-wania
wyrz dzonych krzywd.

Doskonalenie
umiej tno ci
podejmowania
racjonalnych decyzji w
oparciu o posiadane
informacje i ocen
skutków w asnych
dzia .

Wykorzystanie w
praktyce wiedzy
dotycz cej bez-
piecznego
pos ugiwania si
komputerem i jego
oprogramowaniem oraz

Doskonalenie umiej tno ci
rozwi zywania konfliktów w
sposób satysfakcjonuj cy dla
obydwu stron.

Wykorzystanie w praktyce
umiej tno ci rozpoznawania i
radzenia sobie z
niepo danymi wp ywami
rodowiska rówie niczego,
rodków masowego przekazu,

reklamy.
Wzmacnianie norm redu-
kuj cych ryzyko ekspery-
mentowania z substancjami
psychoaktywnymi.



Statut Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie

60

zagro  zwi zanych z
pe nieniem nowych ról
spo ecznych.

Kszta towanie postaw
zapobiegaj cych wcze-
snym kontaktom seksual-
nym i zwi zanych z nimi
problemów.

Utrwalanie informacji o
bezpiecznych zachowa-
niach podczas korzystania
z portali spo eczno cio-
wych oraz metodach
przeciwdzia ania cyber-
przemocy.

Rozwijanie umiej tno ci
psychospo ecznych, takich
jak radzenie sobie ze stre-
sem, poszukiwanie
pomocy, rozwi zywanie
konfliktów i
przewidywanie konse-
kwencji w asnych dzia .

Zastosowanie w praktyce
umiej tno ci
bezpiecznego korzystania
z zasobów internetu i
mediów
spo eczno ciowych.

Rozwijanie umiej tno ci
dokonywania zmian w
my leniu, postrzeganiu i
rozumieniu wiata.

zasad bezpiecze stwa
w sieci.
Wzmacnianie norm
ograniczaj cych
zachowania ryzykowne
oraz korygowanie

dnych przekona  na
ich temat
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Procedura interwencyjna

Dzia ania, jakie powinien podj  nauczyciel w przypadku uzyskania informacji, e
ucze , który nie uko czy  18 lat, u ywa alkoholu lub innych rodków w celu
wprowadzenia si  w stan odurzenia, uprawia nierz d b  przejawia inne zachowania
wiadcz ce o demoralizacji

1. Przekaza  uzyskan  informacj  wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szko y.
3. Wychowawca wzywa do szko y rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje

im uzyskan  informacj . Przeprowadza rozmow  z rodzicami oraz z uczniem, w ich
obecno ci. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowi zuje ucznia
do zaniechania negatywnego post powania, rodziców za  bezwzgl dnie
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej mo e
zaproponowa  rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udzia
dziecka
 programie terapeutycznym.

4. Je eli rodzice odmawiaj  wspó pracy lub nie stawiaj  si  do szko y, a nadal
z wiarygodnych róde  nap ywaj  informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
szko a pisemnie powiadamia o zaistnia ej sytuacji s d rodzinny lub policj  (specjalist
ds. nieletnich).

5. Podobnie, szko a powiadamia s d lub policj , je eli wykorzysta wszystkie dost pne
jej rodki oddzia ywa  wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrze enie ucznia,
spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok post powania le y w kompetencji tych
instytucji.

6. Je eli zachowania wiadcz ce o demoralizacji przejawia ucze  który uko czy  18 lat,
a nie jest to udzia  w dzia alno ci grup przest pczych czy pope nienie przest pstwa,
to post powanie nauczyciela powinno by  okre lone przez wewn trzny regulamin
szko y.

7. W przypadku uzyskania informacji o pope nieniu przez ucznia, który uko czy  17 lat,
przest pstwa ciganego z urz du lub jego udzia u w dzia alno ci grup przest pczych,
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu post powania karnego, szko a jako instytucja jest
obowi zana niezw ocznie zawiadomi  o tym prokuratora lub policj .

Dzia ania, jakie powinien podj  nauczyciel w przypadku, gdy podejrzewa, e na terenie
szko y znajduje si  ucze  b cy pod wp ywem alkoholu lub narkotyków

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawc  klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze wzgl dów bezpiecze stwa nie pozostawia

go samego; stwarza warunki, w których nie b dzie zagro one jego ycie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trze wo ci lub odurzenia, ewentualnie

udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szko y oraz rodziców/opiekunów, których

zobowi zuje do niezw ocznego odebrania ucznia ze szko y. Gdy rodzice/opiekunowie

http://pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=27
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odmówi  odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu
do placówki s by zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom
policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia
i w porozumieniu z dyrektorem szko y/placówki.

5. Szko a zawiadamia najbli sz  jednostk  policji, gdy rodzice ucznia b cego
pod wp ywem alkoholu - odmawiaj  przyj cia do szko y, a jest on agresywny, b
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagra a yciu lub zdrowiu
innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrze wo ci, policja ma mo liwo
przewiezienia ucznia do izby wytrze wie , albo do policyjnych pomieszcze  dla osób
zatrzymanych - na czas niezb dny do wytrze wienia (maksymalnie do 24 godzin).
O fakcie umieszczenia zawiadamia si  rodziców/opiekunów oraz s d rodzinny, je li
ucze  nie uko czy  18 lat.

6. Je eli powtarzaj  si  przypadki, w których ucze  (przed uko czeniem 18 lat) znajduje
si  pod wp ywem alkoholu lub narkotyków na terenie szko y, to szko a ma obowi zek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub s du rodzinnego.

7. Spo ywanie alkoholu na terenie szko y przez ucznia, który uko czy  17 lat, stanowi
wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. Nale y o tym fakcie powiadomi
policj . Dalszy tok post powania le y w kompetencji tej instytucji.

Dzia ania, jakie powinien podj  nauczyciel w przypadku, gdy znajduje na terenie
szko y substancj  przypominaj  wygl dem narkotyk

1. Nauczyciel zachowuj c rodki ostro no ci zabezpiecza substancj  przed dost pem
do niej osób niepowo anych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu
policji, próbuje (o ile to jest mo liwe w zakresie dzia  pedagogicznych) ustali ,
do kogo znaleziona substancja nale y.

2. Powiadamia o zaistnia ym zdarzeniu dyrektora szko y i wzywa policj .
3. Po przyje dzie policji niezw ocznie przekazuje zabezpieczon  substancj  i przekazuje

informacje dotycz ce szczegó ów zdarzenia.

Dzia ania, jakie powinien podj  nauczyciel w przypadku, gdy podejrzewa, e ucze
posiada przy sobie substancj  przypominaj  narkotyk

1. Nauczyciel w obecno ci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
da , aby ucze  przekaza  mu t  substancj , pokaza  zawarto  torby szkolnej oraz

kieszeni (we w asnej odzie y), ewentualnie innych przedmiotów budz cych
podejrzenie co do ich zwi zku z poszukiwan  substancj . Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykona  czynno ci przeszukania odzie y ani teczki ucznia - jest to
czynno  zastrze ona wy cznie dla policji.

2. O swoich spostrze eniach powiadamia dyrektora szko y oraz rodziców/opiekunów
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy ucze , mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawarto ci teczki, szko a wzywa policj , która przeszukuje
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odzie  i przedmioty nale ce do ucznia oraz zabezpiecza znalezion  substancj
i zabiera j  do ekspertyzy.

4. Je eli ucze  wyda substancj  dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowi zany jest bezzw ocznie przekaza  j  do jednostki policji.
Wcze niej próbuje ustali , w jaki sposób i od kogo, ucze  naby  substancj . Ca e
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporz dzaj c mo liwie dok adn  notatk  z ustale
wraz ze swoimi spostrze eniami.

Je eli przest pstwo ma miejsce na terenie szko y, nale y wezwa  policj .
W ka dym przypadku pope nienia czynu karalnego przez ucznia, który nie uko czy
17 lat, nale y zawiadomi  policj  lub s d rodzinny, a w przypadku pope nienia
przest pstwa przez ucznia, który uko czy  17 rok ycia prokuratora lub policj
(art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

Post powanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przest pstwa:

niezw oczne powiadomienie dyrektora szko y,
ustalenie okoliczno ci czynu i ewentualnych wiadków zdarzenia,
przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szko y) dyrektorowi
szko y lub pedagogowi szkolnemu pod opiek ,
powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
niezw oczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest powa na (rozbój,
uszkodzenie cia a, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szko y i jego to samo  nie jest
nikomu znana,
zabezpieczenie ewentualnych dowodów przest pstwa lub przedmiotów pochodz cych
z przest pstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szko y u ywa
no a i uciekaj c porzuca go lub porzuca jaki  przedmiot pochodz cy z kradzie y).

Post powanie nauczyciela wobec ucznia, który sta  si  ofiar  czynu karalnego:

udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) b  zapewnienie jej udzielenia
poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara dozna a obra ,
niezw oczne powiadomienie dyrektora szko y,
powiadomienie rodziców ucznia,
niezw oczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczno
profesjonalnego zabezpieczenia ladów przest pstwa, ustalenia okoliczno ci
i ewentualnych wiadków zdarzenia.

W przypadku znalezienia na terenie szko y broni, materia ów wybuchowych, innych
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, nale y zapewni  bezpiecze stwo
przebywaj cym na terenie szko y osobom, uniemo liwi  dost p osób postronnych do tych
przedmiotów i wezwa  policj  - tel. 997 lub 112.
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Sylwetka absolwenta szko y

Ucze  ko cz cy nasz  szko  dobrze funkcjonuje w swoim rodowisku, w domu
i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, cho  nie bezkrytyczny stosunek do otaczaj cej go
rzeczywisto ci. Posiada umiej tno  efektywnego komunikowania, wspó pracy oraz
kontrolowania w asnych emocji. Jest wiadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy, wiata. Dba o swoje zdrowie i sprawno  fizyczn . Traktuje zdobywanie wiedzy jako
podstaw  w asnego rozwoju.

Dzia ania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzaj  do
ukszta towania takiego modelu absolwenta, który niezale nie od indywidualnych cech
osobowo ci, predyspozycji i talentów b dzie wyposa ony w zespó  cech uniwersalnych,
warunkuj cych w ciwe funkcjonowanie we wspó czesnym wiecie.

Absolwent jest:

dobrym obywatelem, wiadomym swych praw i obowi zków , posiadaj cym
godno , poczucie w asnej warto ci, szanuj cym prawa innych;
cz owiekiem aktywnym, ciekawym wiata i wiedzy, ma ró norodne
zainteresowania, ch tnie gromadzi ró ne wiadomo ci;
cz owiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odró niaj cym dobro
od z a, kieruj cym si  zasadami moralnymi;
cz owiekiem dbaj cym o w asny rozwój duchowy, wra liwym na pi kno,
szanuj cym dorobek ludzko ci w dziedzinie kultury i sztuki;
cz owiekiem dbaj cym o zdrowie i kondycj  fizyczn  oraz wiadomym ich
zale no ci od stanu rodowiska naturalnego.

Ewaluacja
W ustaleniu, czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezb dna jest

jego ewaluacja. Nale y wi c kontrolowa  zarówno przebieg procesu, jak i osi gni te wyniki.
W tym celu na pocz tku roku szkolnego i w trakcie jego trwania nale y przeprowadzi  w ród
uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

Proces powinien by  kontrolowany przez bie ce monitorowanie, a uzyskane
informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (je eli wyst pi taka potrzeba).
Ewaluacj  wyników nale y przeprowadzi  pod koniec ka dego roku szkolnego i opracowa
wnioski do pracy na nast pny rok szkolny.

Narz dzia ewaluacji:
sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo -
Profilaktycznych klas;
rozmowy z  uczniami, dotycz ce  ich postaw i zainteresowa ;
rozmowy z rodzicami, dotycz ce osi gni  dydaktyczno- wychowawczych dziecka,
ze wskazaniem kierunku dzia  do dalszej pracy;
badanie losów absolwentów;
rozmowy z nauczycielami, których celem b dzie uzyskanie informacji na temat
realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i ewentualnej jego
modyfikacji;



Statut Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie

65

analiza trudno ci wychowawczych, problemów szkolno- rodowiskowych
i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego, na podstawie danych
zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.
analiza dokumentów;
obserwacje;
wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Ustalenia ko cowe

Za realizacj  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szko y  odpowiedzialni s  wszyscy
pracownicy Szko y.

Dyrektor Szko y czuwa nad prawid owo ci  jego realizacji.

Za realizacj  poszczególnych zakresów odpowiedzialni s  nauczyciele zadeklarowani, b
zaproponowani przez Dyrektora Szko y.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespo u Szkó  Agroprzedsi biorczo ci
w Zambrowie na lata 2017-2022 jest otwarty, mo e by  modyfikowany w trakcie realizacji.
Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W ka dym roku szkolnym we wrze niu zostanie opracowany dokument  pt. Tre ci
wychowawczo – profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy
wraz z  harmonogramem dzia  zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odr bnego
za cznika i do czony do Programu.
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Rozdzia  X

KRYTERIA PRZYJ  DO SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ W ZESPOLE
SZKÓ  AGROPRZEDSI BIORCZO CI W ZAMBROWIE

§ 45
Rekrutacja uczniów i s uchaczy

1. O przyj cie do klasy pierwszej liceum ogólnokszta cego lub technikum  mog
ubiega  si  absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci ubiegaj cy si  o przyj cie do klasy pierwszej szko y prowadz cej
kszta cenie zawodowe powinni posiada  za wiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza  zdrowotnych do kszta cenia w okre lonym zawodzie, wydane na
podstawie odr bnych przepisów.

3. Kandydat do szko y mo e uzyska  maksymalnie 200 punktów:
a) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt
b) za oceny z j zyka polskiego i trzech wybranych zaj  edukacyjnych -60 pkt

ocena celuj ca - 15 pkt
ocena bardzo dobra  - 13 pkt
ocena dobra - 10 pkt
ocena dostateczna  -   6 pkt

c) za inne osi gni cia ucznia ze wiadectwa uko czenia gimnazjum - 40 pkt
uko czenie gimnazjum z wyró nieniem -10 pkt
udzia  w konkursach organizowanych przez kuratora o wiaty na
szczeblu  wojewódzkim z  nast puj cych przedmiotów: j zyka
polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii,

zyka angielskiego, j zyka niemieckiego, j zyka rosyjskiego - 15 pkt
osi gni cia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub
wyró nienie – tylko osi gni cia ze szczebla najwy szego, nie wi cej ni
10 pkt.) na szczeblu:
- powiatowym - 4 pkt
- wojewódzkim - 6 pkt
- ponadwojewódzkim  - 8 pkt
- ogólnopolskim - 10 pkt
- uzyskanie tytu u laureata lub zaj cie trzech pierwszych miejsc w

innych konkursach nie wymienionych wy ej na szczeblu co najmniej
wojewódzkim - 5 pkt

4. Zaj cia edukacyjne do wyboru: j zyk obcy (wpisa  nazw  j zyka), matematyka,
historia, geografia, biologia.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie miejsc
w poszczególnych typach szkó  wszyscy kandydaci, którzy z yli kompletne
dokumenty zostan  przyj ci.

6. Je eli liczba kandydatów przekroczy liczb  miejsc, o przyj ciu kandydatów do
okre lonego typu szko y decyduje suma punktów uzyskanych w post powaniu
kwalifikacyjnym.

7. Przy przyjmowaniu do szkó , w przypadku równorz dnych wyników uzyskanych w
post powaniu kwalifikacyjnym pierwsze stwo maj :

a) sieroty, osoby przebywaj ce w placówkach opieku czo – wychowawczych
oraz osoby umieszczone w rodzinach zast pczych;
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b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno ciach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki;

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczaj cymi mo liwo ci wyboru
kierunku kszta cenia ze wzgl du na stan zdrowia, potwierdzonymi opini
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.

8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr I), dyrektor
powo uje szkoln  komisj  rekrutacyjno-kwalifikacyjn .
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Rozdzia  XI

POSTANOWIENIA KO COWE

§ 46
Piecz cie Szko y

1. Zespó  szkó  posiada piecz  urz dow  wspóln  dla wszystkich szkó  wchodz cych
w sk ad Zespo u , zawieraj  nazw  Zespo u.

2. Szko y wchodz ce w sk ad Zespo u u ywaj  piecz ci urz dowych, zgodnie z
odr bnymi przepisami.

3. Tablice i piecz cie szkó  wchodz cych w sk ad Zespo u zawieraj  nazw  Zespo u
i nazw  danej szko y.

4. Szko a mo e posiada  w asny sztandar, god o oraz ceremonia  szkolny.
5. Szko a u ywa nast puj cych piecz ci:

1) Piecz  pod na o tre ci:
Zespó  Szkó  Agroprzedsi biorczo ci
ul. Aleja Wojska Polskiego 29
18-300 Zambrów
tel. (086) 271- 48-82, tel./fax 271-10- 51

2) Zespó  Szkó  Agroprzedsi biorczo ci
      Technikum nr 2 w Zambrowie

ul. Aleja Wojska Polskiego 29
18-300 Zambrów
tel./fax (086) 271-48-82, 271-10-51

3) Zespó  Szkó  Agroprzedsi biorczo ci
III Liceum Ogólnokszta ce w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 29
18-300 Zambrów
tel./fax (086) 271- 48- 82, 271-10-51

6. Szko a u ywa piecz ci urz dowych z napisem w otoku:
a) Technikum Nr 2 w Zambrowie,
b) III Liceum Ogólnokszta ce w Zambrowie

§ 47
Akty prawne

W szkole oprócz ustawy, karty nauczyciela i kodeksu pracy obowi zuj :
1. Akty prawne pozostaj ce w zwi zku z dzia alno ci  szko y, a wydane przez nadrz dne

organy w adzy i administracji pa stwowej, a w szczególno ci przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej oraz w adze samorz dowe Powiatu prowadz cego szko .

2. Regulaminy wewn trzne szko y:
1) Regulamin rady pedagogicznej,
2) Regulamin samorz du uczniowskiego,
3) Regulamin rady rodziców.
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Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 20.01.2006 r.  Wprowadzono zmiany w §
43 ust. 12 oraz wprowadzono zmiany wynikaj ce z organizacji  Zespo u.

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 12.12.2006 r. Zosta y wprowadzone
zmiany wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrze nia 2006 r.
(Dz. U. Nr 164, poz. 1154) zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych.

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 17.06.2008 r.  Wprowadzono zmiany
wynikaj ce z organizacji  Zespo u.

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 15.09.2010 r.  Dokonano zmian w § 43
Statutu dotycz cym trybu, zasad i kryteriów oceniania zachowania.

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 15.09.2010 r.  Dokonano zmian w § 43
Statutu dotycz cym trybu, zasad i kryteriów oceniania zachowania.

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 17.10.2013 r.  Dokonano zmian w § 2, 3,
4, 48 Statutu zgodnie z protoko em z posiedzenia RP.

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 31.08.2015 r. Dokonano zmian zgodnie z
za cznikiem 1

Nowelizacji dokonano na posiedzeniu RP w dniu 28.09.2017 r. na podstawie art. 80 ust.2
pkt 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo O wiatowe ( Dz.U z 2017 r. poz 59)  - Uchwa a  Nr
2/2017/2018 i ustalono tekst jednolity.
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