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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
zwany dalej „Zespołem Szkół”, jest publiczną jednostką organizacyjną Samorządu
Województwa Małopolskiego.
2. Zespół Szkół ma siedzibę w budynku będącym własnością Samorządu Województwa
Małopolskiego, położonym przy ul. Zdrojowej 18 w Myślenicach.
§2
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach, zwane dalej „Liceum”;
2) pięcioletnie Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Myślenicach, zwane dalej
„Technikum”, kształcące w zawodach:
a) technik organizacji turystyki,
b) technik hotelarstwa,
c) technik żywienia i usług gastronomicznych;
3) Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia w Myślenicach, zwana dalej „Szkołą
Policealną” kształcąca w zawodach:
a) terapeuta zajęciowy,
b) opiekunka dziecięca,
c) asystent osoby niepełnosprawnej,
d) opiekunka środowiskowa,
e) opiekun medyczny;
4) Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach, zwane dalej
„MCKZ”.
2. W miarę potrzeb na rynku pracy, Zespół Szkół może otwierać nowe kierunki kształcenia
zgodne z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
3. W Liceum funkcjonują klasy dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego
w Myślenicach, zwanego dalej „dotychczasowym Liceum”, dla absolwentów gimnazjów.
Szczegółowe informacje o dotychczasowym Liceum określa Rozdział 7a niniejszego
statutu.
4. W Technikum funkcjonują klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum
Turystyczno-Gastronomicznego w Myślenicach, zwanego dalej „dotychczasowym

3

Technikum”, dla absolwentów gimnazjów. Szczegółowe informacje o dotychczasowym
Technikum określa Rozdział 7a niniejszego statutu.
§3
W Zespole Szkół funkcjonuje Internat Zespołu Szkół oraz stołówka.
§4
Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Samorząd Województwa Małopolskiego zwany
dalej „organem prowadzącym”.
§5
Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Małopolski Kurator Oświaty zwany dalej
„Kuratorem Oświaty”.
§6
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Dyrektorze Zespołu – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół – Małopolska
Szkoła Gościnności w Myślenicach;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i wychowawców zatrudnionych
w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) Szkołach – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach,
Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Myślenicach, Szkołę Policealną Turystyki i
Zdrowia;
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w
Myślenicach, Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w Myślenicach i uczniów
Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia przyjętych przed 01.09.2019 r.;
6) słuchaczach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia
w Myślenicach i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Małopolskim
Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach;
7) wychowankach – należy przez to rozumieć uczniów zamieszkałych w Internacie
Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego
Kuratora Oświaty;
10) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016
r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
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11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

Rozdział 2
Cele i zadania Szkół
§7
1. Szkoły realizują cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz innych
ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw i
odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.
2. Działalność edukacyjna Szkół określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny.
3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny tworzą
spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Ich przygotowanie i realizacja są
zadaniem zarówno Zespołu Szkół, jak i każdego nauczyciela.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i słuchaczy
oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, słuchaczy,
nauczycieli i rodziców.
5. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych
uczniów i słuchaczy, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych,
środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
6. Diagnozę, o której mowa w ust. 5, przeprowadza Wicedyrektor Zespołu Szkół.
7. Program wychowawczo-profilaktyczny dla Zespołu Szkół uchwala Rada Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. Cele i zadania Szkół uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny, o którym mowa
w ust. 7.
9. Szkoły w szczególności:
1) przestrzegają prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się
oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku
i osiągniętego rozwoju;
2) wspomagają wychowawczą rolę rodziny;
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3) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia Szkoły i świadectwa dojrzałości;
4) sprawują opiekę nad uczniami z dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania;
5) umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia;
6) mogą organizować praktyki zawodowe w czasie całego roku szkolnego;
7) w przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu
ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających
praktyki
8) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie Prawo oświatowe, stosownie do warunków Zespołu Szkół
i wieku uczniów;
9) sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości;
10) upowszechniają wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtują właściwe
postawy wobec problemów ochrony środowiska;
11) zapewniają bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez wprowadzenie
w obiekcie monitoringu wizyjnego;
12) prowadzą doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb
lokalnego rynku pracy.
10. W ramach działań wychowawczych Szkoły przygotowują uczniów do odpowiedzialności
za rozwój osobowy i do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa poprzez:
1) pomoc udzielaną każdemu uczniowi w odnalezieniu jego własnej drogi w życiu
zawodowym i publicznym;
2) dbanie o rozwój osobowy ucznia uwzględniający poziom dojrzałości, wolności
sumienia i wyznawania przekonań;
3) dążenie do zmian niewłaściwych przekonań i postaw, poprzez promowanie
pozytywnych wzorców;
4) budzenie wrażliwości moralnej;
5) naukę odpowiedzialnego korzystania z wolności;
6) wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielnych osądów i działań moralnych;
7) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości;
8) budzenie szacunku dla dobra wspólnego (państwa, ładu prawnego);
9) kształcenie etyki pracy.
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§ 7a
1. Celem kształcenia ogólnego w Liceum i Technikum jest:
1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania
umiejętności;
2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze
zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się
kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie,
posługiwanie się przykładami itp.;
3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej
z różnych dyscyplin;
4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów,
uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie
dociekającej;
5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami
wyobrażeniowo-twórczymi;
6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej
rozumienie;
8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata
i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
§ 7b
1. Celem kształcenia zawodowego w Technikum jest przygotowanie uczących się do
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku
pracy.
2. Do zadań Technikum w zakresie kształcenia zawodowego należy:
1) integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie
kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z
uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych;
2) podejmowanie działań wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do
jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek
edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki;
3) bliska współpraca z pracodawcami jako istotny element nowoczesnego kształcenia,
odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki;
4) realizowanie kształcenia w oparciu o współpracę z pracodawcami,
5) dążenie, aby realizowanie praktycznej nauki zawodu odbywało się w jak największym
wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, a także w centrach
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kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i
placówkach kształcenia ustawicznego.
3. Cele i zadania kształcenia w danym zawodzie określa podstawa programowa kształcenia
w danym zawodzie.
4. Technikum dokonuje bieżącej oceny stopnia osiągnięcia przez uczniów oczekiwanych
efektów kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach.
§8
Szkoły umożliwiają uczniom i słuchaczom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej poprzez ceremoniał szkolny, istniejący system nauczania,
realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji
o Prawach Dziecka.
§9
Szkoły umożliwiają:
1) realizowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
2) realizowanie indywidualnych programów nauczania;
3) ukończenie Szkoły w skróconym czasie.
§ 10
1. Zadania opiekuńcze Zespół Szkół realizuje zgodnie z rocznym planem pracy przy
uwzględnieniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
2. W szczególności opiekę nad uczniami sprawują:
1) podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te
zajęcia;
2) podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele pełniący dyżur według
harmonogramu dyżurów ustalonego przez Dyrektora Zespołu;
3) podczas zajęć poza terenem Szkoły (w trakcie wycieczek, imprez) kierownik
wycieczki, imprezy oraz opiekunowie zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora
Zespołu planem wycieczki lub imprezy.
3. Uczniom, którzy z przyczyn rodzinnych lub losowych wymagają stałej lub doraźnej
pomocy materialnej, Zespół Szkół udziela pomocy w miarę posiadanych środków.
§ 11
1. Szkoły udzielają uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
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ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego i
pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i
nieodpłatnie.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor Zespołu.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog i doradca zawodowy.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, przy czym:
1) w Liceum i Technikum także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych,
e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 15,
g) porad i konsultacji,
h) warsztatów;
2) w Szkole Policealnej także w formie:
a) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
b) porad i konsultacji,
c) warsztatów i szkoleń.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Do zadań Dyrektora Zespołu w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy:
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1) organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na
zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości
udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w
których poszczególne formy będą realizowane;
3) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia
formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze
godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
10. Nauczyciel i wychowawca oddziału udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich
uczestnictwo w życiu Szkoły;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w
szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w
środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły
oraz efektów podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz
planowania dalszych zmian;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą
na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się,
b) szczególnych uzdolnień;
7) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z
uczniem i informuje o tym wychowawcę.
12. Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy:
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1) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny;
2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi
taką potrzebę;
3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie
pomocy psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem, z zastrzeżeniem ust. 13;
4) planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej we
współpracy z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi osobami lub
organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży;
5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
13. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu
udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także
zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
14. Dyrektor Zespołu może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Szkole.
15. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych:
1) kształceniem specjalnym;
2) indywidualnym nauczaniem.
16. Warunki objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz jej organizację
określają przepisy, o których mowa w ust. 17.
17. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach określają przepisy ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
oświatowe, a w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych przepisy ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o
systemie oświaty.
§ 12
(uchylony)
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Rozdział 3
Organy Zespołu Szkół
§ 13
Organami Zespołu Szkół są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) Samorząd Słuchaczy.
§ 14
1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z tego stanowiska organ prowadzący.
2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Zespołu ze stanowiska określają przepisy
ustawy Prawo oświatowe.
3. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu Szkół i reprezentują go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę
Zespołu Szkół;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w Zespole Szkół: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkół;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
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10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
11) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół z przepisami o ochronie danych
osobowych;
12) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Zespołu Szkół;
13) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia
Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego;
14) przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego, nie później niż do 31 sierpnia;
15) odpowiada za terminowe opracowanie rocznych planów finansowych Zespołu Szkół
i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania,
16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego;
17) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
18) decyduje o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania
do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
19) zatwierdza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podręcznik, który został
wybrany przez zespół nauczycieli danego przedmiotu i ma obowiązywać co najmniej
przez 3 lata szkolne;
20) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w § 82 ust. 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu
Słuchaczy.
5. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności
decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Zespołu Szkół
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
Zespołu Szkół;
4) powierzenia i odwołania osoby na stanowiska wicedyrektora, kierownika Internatu
i kierownika kształcenia praktycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i organu prowadzącego.
6. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których
kształci Zespół Szkół, po:
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy zasadności kształcenia w danym
zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz
2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą, którego działalność jest związana
z danym zawodem lub branżą.
7. Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej
kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i słuchaczy;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez Szkoły.
8. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
9. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców, rodzicami, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.
10. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora Zespołu ustala
Marszałek Województwa.
§ 15
W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest
organem kolegialnym Zespołu Szkół w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.
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§ 16
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Zespole Szkół oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję
instruktorów praktycznej nauki zawodu dla których praca dydaktyczna i wychowawcza
stanowi podstawowe zajęcie.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół,
a także przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu
gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów
zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
§ 17
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie lub semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów
i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę
bieżących potrzeb.
2. Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
§ 18
1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania Rady
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach lub w powołanych przez siebie Komisjach.
§ 19
Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady
Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania
zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. T. Chałubińskiego
w Myślenicach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
§ 20
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół;
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów
i słuchaczy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkołach
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Zespołem Szkół przez kuratora oświaty, w celu doskonalenia
pracy Szkół, Centrum i Zespołu Szkół;
7) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
8) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentu pedagogicznego dotyczącego
zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
9) przygotowanie i uchwalanie projektu statutu albo jego zmian;
10) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi Stypendium
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
11) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady
Ministrów;
12) wnioskowanie o nadanie imienia Szkole;
13) zaopiniowanie oceny pracy Dyrektora Zespołu;
14) zaopiniowanie ustalenia w Liceum przedmiotów realizowanych w zakresie
rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 3 przedmiotów;
15) zaopiniowanie ustalenia w Technikum przedmiotów realizowanych w zakresie
rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 przedmiot, a jeżeli pozwalają warunki
organizacyjne, finansowe i kadrowe może wybrać 2 przedmioty.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół;
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
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5) powierzenie lub odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora i innych
stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół;
6) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół
nauczycieli programu nauczania;
7) program wychowawczo-profilaktyczny Szkół, z zastrzeżenie § 7 ust. 8;
8) programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego;
9) średnią ocen ustaloną przez komisję stypendialną do otrzymania stypendium za
wyniki w nauce.
3. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy między innymi:
1) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu;
2) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy;
3) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora Zespołu lub innego stanowiska kierowniczego.
4. Zestaw wszystkich kompetencji stanowiących i opiniodawczych oraz uprawnień Rady
Pedagogicznej opracowuje Dyrektor Zespołu.
§ 21
1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
2. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa Prawo
oświatowe.
§ 22
(uchylony)
§ 23
(uchylony)
§ 24
(uchylony)
§ 25
1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie
uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Rady Pedagogicznej.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami
pełniącymi funkcje kierownicze w Zespole Szkół lub w sprawach związanych
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z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§ 26
1. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
słuchaczy, uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu
Szkół.
2. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady
Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania
zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności
Rady Pedagogicznej Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
§ 27
1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje
ogół rodziców uczniów Liceum i Technikum.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
§ 28
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu Szkół,
organu prowadzącego oraz Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach Liceum i Technikum.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego Liceum i Technikum;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Liceum i Technikum, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
4) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
5) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu;
6) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela Liceum i Technikum od oceny pracy;
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7) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego,
program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty. Program
ustalony przez Dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Wykaz wszystkich kompetencji stanowiących i opiniodawczych oraz uprawnień Rady
Rodziców jest sporządzony odrębnie.
§ 29
(uchylony)
§ 30
W celu wspierania działalności statutowej Liceum i Technikum, Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej „Regulamin działalności Rady Rodziców
Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach”.
§ 31
1. Regulamin działalności Rady Rodziców określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli rad oddziałowych;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Regulamin działalności Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem.
§ 32
1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum i Technikum.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.
§ 32a
1. W Zespole Szkół działa Samorząd Słuchaczy.
19

2. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Policealnej.
3. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa „Regulamin
Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach” uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu
słuchaczy.
5. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół
§ 33
1. Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy mogą przedkładać Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkół, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów i słuchaczy, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, a w przypadku uczniów
także postępów w zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Do kompetencji Samorządów, o których mowa w § 32 i § 32a należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie uczniom lub
słuchaczom stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) opiniowanie wniosku Dyrektora Zespołu o skreślenie ucznia lub słuchacza z listy
uczniów lub listy słuchaczy;
4) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
5) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Zespołu.
3. Wykaz wszystkich kompetencji oraz uprawnień Samorządów jest sporządzony odrębnie.
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§ 33a
1. System oświaty zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym
poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
2. Szkoły i nauczyciele zachęcają uczniów i słuchaczy do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
3. Działania w zakresie wolontariatu mają na celu zapoznawanie uczniów i słuchaczy z ideą
wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.
4. Samorządy w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu podejmuje działania z zakresu
wolontariatu.
5. Uczniowie i słuchacze działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie
wolnym od zajęć edukacyjnych.
6. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów
i słuchaczy niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.
7. Uczniowie i słuchacze w ramach wolontariatu mogą:
1) świadczyć pomoc ludziom potrzebującym;
2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
3) uczestniczyć w działalności charytatywnej.
8. Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy mogą ze swojego składu wyłonić radę
wolontariatu.
9. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
2) analizowanie ofert składanych do Zespołu Szkół w zakresie udzielania pomocy lub
świadczenia pomocy;
3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkołach.
10. Samorządy, za zgodą Dyrektora Zespołu, mogą zbierać ofiary w gotówce lub w naturze
wśród młodzieży na terenie Zespołu Szkół.
§ 34
1. Organy w swoich działaniach dążą do realizacji celów i zadań Szkół oraz Zespołu Szkół
z zachowaniem zasady przestrzegania swoich kompetencji.
2. Dyrektor Zespołu koordynuje współdziałanie organów.
3. Organy współdziałają poprzez:
1) bieżące informowanie się o podejmowanych istotnych działaniach dla realizacji zadań
statutowych;
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2) zasięganie opinii w sprawach wymaganych przepisami prawa;
3) wspieranie się w realizacji zadań;
4) odbywanie wspólnych spotkań celem omawiania wspólnych działań służących
rozwojowi Zespołu Szkół.
4. W celu zapewnienia stałej współpracy poszczególnych organów ustala się, że:
1) w zebraniach Rady Pedagogicznej podsumowujących semestralną i roczną działalność
Szkoły, mogą brać udział przedstawiciele wszystkich organów Zespołu Szkół;
2) w poszczególnych przypadkach na wniosek co najmniej dwóch organów lub
Dyrektora Zespołu może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie przedstawicieli
organów; posiedzenie takie może się odbyć w terminie 2 tygodni od złożenia
wniosku.
5. Bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach
organizuje Dyrektor Zespołu.
6. Każdy organ Zespołu Szkół posiada dostępną dla wszystkich gablotę służącą do
przekazywania bieżących informacji. Nie mogą one zawierać treści naruszających
prywatność jakiejkolwiek osoby.
7. Dyrektor Zespołu w szczególności :
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Szkoły;
2) udziela Radzie Rodziców i Samorządom informacji o działalności dydaktyczno –
wychowawczej Szkoły.
§ 35
1. Organy są obowiązane do podejmowania decyzji i działań zgodnych z ich kompetencjami
i przepisami prawa.
2. Spory są rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa dotyczące sporu.
3. Strony będące w sporze dążą do rozstrzygnięcia sporu poprzez rozmowy i negocjacje. O
rozstrzygnięciu lub braku rozstrzygnięcia sporu strony zawiadamiają Dyrektora Zespołu.
4. Spory między organami rozstrzyga Dyrektor Zespołu, z wyjątkiem sporów, w których sam
jest stroną.
5. Dyrektor Zespołu może powołać mediatora celem rozstrzygnięcia sporu także w
przypadku, w którym sam jest stroną.
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W przypadku nierozstrzygnięcia sporu strony występują o rozstrzygnięcie sporu odpowiednio
do organu prowadzącego lub Kuratora Oświaty. Rozstrzygnięcie sporu przez organ
prowadzący lub Kuratora oświaty uznaje się za ostateczne w tym trybie postępowania.

Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu Szkół
§ 36
1. W Zespole Szkół funkcjonują stanowiska:
1) Wicedyrektora ds. organizacyjno-zawodowych;
2) Wicedyrektora ds. dydaktyki i wychowania;
3) Wicedyrektora ds. promocji i rozwoju;
4) Zastępcy Dyrektora ds. MCKZ;
5) Kierownika Internatu;
6) Kierownika Kształcenia Praktycznego;
7) Zastępcy Kierownika Kształcenia Praktycznego.
2. Szczegółowy zakres działań i uprawnień określony jest w indywidualnych przydziałach
czynności dla poszczególnych stanowisk kierowniczych.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone inne
stanowiska kierownicze.
§ 37
1. W Zespole Szkół funkcjonuje zespół doradczy Dyrektora Zespołu, zwany dalej
„Kolegium”.
2. W skład Kolegium wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Wicedyrektor ds. organizacyjno-zawodowych;
3) Wicedyrektor ds. dydaktyki i wychowania;
4) Wicedyrektor ds. promocji i rozwoju;
5) Zastępca Dyrektora ds. MCKZ;
6) Kierownik Internatu;
7) Kierownik Kształcenia Praktycznego;
8) Zastępca Kierownika Kształcenia Praktycznego.
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3. Zadaniem Kolegium jest wyrażanie opinii w sprawach projektowanych decyzji Dyrektora
Zespołu dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Przedmiotem opinii Kolegium nie mogą być sprawy wynikające z kompetencji organów
Zespołu Szkół.
5. Opinia Kolegium nie jest wiążąca dla Dyrektora Zespołu.
§ 38
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia
i profilaktyki młodzieży przez:
1) spotkania rodziców z wychowawcami oddziałów oraz nauczycielami;
2) indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami.
2. Liczbę spotkań oddziałowych oraz terminy tych spotkań określa „Kalendarz roku
szkolnego” stanowiący załącznik do rocznego planu pracy Zespołu Szkół.
3. Wychowawca z własnej inicjatywy, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Zespołu, może
zorganizować dodatkowe spotkanie z rodzicami.
4. Spotkania indywidualne mogą się odbywać z inicjatywy wychowawcy, nauczyciela lub
rodzica.
§ 39
Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole oraz
poszczególnych oddziałach;
2) znajomości szczegółowych warunków i sposobu oceniania uczniów, w tym
w szczególności: wymagań edukacyjnych niezbędnych do ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej, kryteriów oceny zachowania, warunków i trybu ubiegania o wyższą
niż przewidywana roczna ocen klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania;
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia
swoich dzieci,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły.
§39a
1. Nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów, korzystając
z wybranych podanych niżej sposobów:
1) klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez Dyrektora Szkoły
harmonogramu;
2) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb);
24

3) informacja przekazana przez dziennik elektroniczny;
4) informacja telefoniczna – potwierdzona zapisem w dzienniku elektronicznym;
5) pisma doręczane przez operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Za pomocą prowadzonego w szkole dziennika elektronicznego dokonuje się
powiadomienia uczniów oraz ich rodziców o postępach w nauce, organizacji i udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, frekwencji oraz przewidywanych dla uczniów
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 40
1. Organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania
i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych
określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, są każdorazowo zamieszczane w kalendarzu roku
szkolnego stanowiącego załącznik dla planu pracy Zespołu Szkół.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (semestry).
4. I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa 21 tygodni,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W klasach programowo najwyższych dotychczasowego trzyletniego Liceum
i dotychczasowego czteroletniego Technikum oraz czteroletniego Liceum i pięcioletniego
Technikum I okres kończy się w 15 tygodniu trwania roku szkolnego.
6. II okres liczy 17 tygodni i trwa do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym
roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W klasach programowo najwyższych dotychczasowego trzyletniego Liceum
i dotychczasowego czteroletniego Technikum oraz czteroletniego Liceum i pięcioletniego
Technikum II okres kończy się w ostatni piątek kwietnia.
8. Zajęcia edukacyjne w Szkołach odbywają się przez 5 dni w tygodniu.
§ 41
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Zespołu Szkół.
2. Arkusz organizacji przygotowuje Dyrektor Zespołu na podstawie przyznanych limitów klas
pierwszych, obowiązujących ramowych planów nauczania oraz planu finansowego
Zespołu Szkół
3. Arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowuje Dyrektor Zespołu przygotowuje arkusz
organizacyjny, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, o których
mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oraz opinii Rady Pedagogicznej.
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4. Terminy przygotowywania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji Zespołu Szkół
oraz jego zmian określają przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy rozporządzenia
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przeszkoli.
5. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów;
3) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
4) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
5) liczbę godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;
6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych
zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
6. Szczegółowy wykaz informacji, które zawiera arkusz organizacji Zespołu Szkół określają
przepisy rozporządzeni, o którym mowa w ust. 4.
7. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii
Kuratora Oświaty.
§ 42
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy realizują
obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania lub
tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym na podstawie ramowego planu nauczania.
2. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach określa arkusz organizacji Zespołu Szkół.
§ 43
1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej oraz jej skuteczności, wychowawca
prowadzi oddział przez cały cykl nauczania.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może dokonać zmiany wychowawcy na
wniosek wychowawcy oraz z własnej inicjatywy.
4. Rodzice oraz uczniowie, w uzasadnionych przypadkach, mogą wystąpić z wnioskiem do
Dyrektora Zespołu o zmianę wychowawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienia.
5. Dyrektor Zespołu po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzję o zmianie wychowawcy lub
pozostawieniu na stanowisku dotychczasowego wychowawcy.
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6. Uzasadnienie swojej decyzji Dyrektor Zespołu przekazuje zainteresowanym na piśmie
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja Dyrektora Zespołu jest ostateczna.
§ 44
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół Dyrektor Zespołu,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 45
1. Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Godzina zajęć wychowawczych internatu, zajęcia rewalidacyjne, godzina pracy
nauczyciela bibliotekarza oraz pedagoga i psychologa szkolnego trwa 60 minut.
4. Przerwy w zajęciach lekcyjnych uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli
pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie na świeżym
powietrzu, w obrębie Zespołu Szkół i obiektu sportowego.
§ 46
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji programów nauczania niektóre obowiązkowe
zajęcia edukacyjne prowadzone są z obowiązkowym podziałem na grupy.
2. Zasady podziału oddziałów na grupy określają przepisy rozporządzenia ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie ramowych planów nauczania dla
szkół publicznych.
3. Za zgodą organu prowadzącego podziału oddziału na grupy można dokonywać
w oddziałach liczących mniej uczniów niż wymagana przepisami, o których mowa
w ust. 2.
§ 47
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
Do grup międzyoddziałowych stosuje się przepisy, o których mowa w § 46.
2. (uchylony)
3. (uchylony).
§ 48
1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez Zespół Szkół.
2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a także
w formie praktyk zawodowych.
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3. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Częścią integralną zajęć praktycznych jest dyżur ucznia na stołówce szkolnej.
4. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na podstawie umowy o praktyczną
naukę zawodu, zawartą między Dyrektorem Zespołu a pracodawcą przyjmującym
uczniów na praktyczna naukę zawodu.
5. Umowę, o której mowa w ust. 4 zawiera się w terminie umożliwiającym realizację
praktycznej nauki zawodu. Co zawiera umowa określają przepisy rozporządzenia
w sprawie praktycznej nauki zawodu.
6. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba
uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania do danego zawodu
i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisy wydane na podstawie Kodeksu pracy, a także warunki lokalowe i
techniczne
w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. Podziału uczniów na grupy dokonuje
dyrektor w porozumieniu z podmiotem, o którym mowa w ust. 8.
7. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
8. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:
1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu;
2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
4) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk
zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli
praktycznej nauki zawodu;
5) zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich
miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego
powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów
przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących
uczniom;
6) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza
siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne
zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40%
diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
7) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej
nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.
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9. Podmioty przyjmujące uczniów:
1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu,
a w szczególności:
a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy,
b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny
osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej,
d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym
stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;
2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz
opiekunów praktyk zawodowych;
3) zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności
w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;
5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację
powypadkową;
6) współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w ust. 4;
7) powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w ust. 4, o naruszeniu przez
ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.
10. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.
11. Zajęcia praktyczne u pracodawców prowadzą instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
12. Wymagania kwalifikacyjne instruktorów praktycznej nauki zawodu określają odrębne
przepisy.
§ 48a
1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych
niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie
Zespołu Szkół mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy,
zwany dalej „stażem uczniowskim”.
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2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu
nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w Szkole lub
treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej zawiera z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej,
umowę o staż uczniowski.
4. Dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.
5. Zasady realizacji stażu uczniowskiego, w tym warunków realizacji stażu, dobowy wymiar
godzin stażu uczniowskiego, świadczeń pieniężnych oraz co zawiera umowa o staż
uczniowski, warunki wypowiedzenia umowy, warunki organizacji stanowiska pracy
określają przepisy art. 121a ustawy Prawo oświatowe.
§ 48b
1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego i jest jedną z form
przygotowania zawodowego uczniów.
2. Praktyka zawodowa jest realizowana w zawodach, w których kształci Zespół Szkół.
3. Praktyka zawodowa jest obowiązkowa i nieodpłatna.
4. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych ustalane są na podstawie programów
nauczania oraz zatwierdzane przez Dyrektora Zespołu.
5. Praktyka zawodowa uczniów obejmuje okres ośmiu tygodni – 280 godzin. Soboty
i niedziele są także dniami, w których uczeń może odbywać praktyki, jednakże za pracę w
te dni musi otrzymać dni wolne w tygodniu (harmonogram praktyk). Praktyki zawodowe
uczniów mogą być realizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie
ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich
odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla
uczniów.
6. Zakres umiejętności i wiadomości nabywanych przez uczniów podczas zajęć w zakładach
pracy oraz wymiar godzin praktyki zawodowej reguluje program nauczania dla danego
zawodu.
7. Czas pracy i obowiązki ucznia określa rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki
zawodu oraz ustawa Kodeks Pracy.
§ 49
1. Szkoła prowadzi doskonalenie i dokształcanie zawodowe osób dorosłych realizowane
przez Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
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4. (uchylony).
5. Główne cele działalności MCKZ:
1) podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności poprzez edukację ustawiczną
z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy;
2) kształcenie uwzględniające wymogi europejskiego rynku pracy, możliwości
uzupełniania, podnoszenia oraz zmianę kwalifikacji zawodowych;
3) wzmocnienie znaczenia edukacji ustawicznej osób dorosłych w trakcie wykonywania
pracy zawodowej;
4) poszerzanie kompetencji zawodowych, umiejętności poprzez pozaszkolne formy
dokształcania.
6. Zadania MCKZ:
1) organizowanie i prowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego
zgodnych z ustawą o systemie oświaty oraz przepisami i standardami
obowiązującymi w unii europejskiej, przede wszystkim kwalifikacyjnych kursów
zawodowych;
2) organizowanie kursów umiejętności zawodowych i kompetencji ogólnych;
3) organizowanie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników;
4) doskonalenie i dokształcanie głównie w zawodach związanych z gastronomią,
turystyką i rekreacją, opieką społeczną, służb socjalnych, kosmetyką oraz
innych, w zależności od potrzeb regionalnego rynku pracy i uwzględniające
możliwości lokalowe i dydaktyczne MCKZ;
5) podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności w regionie województwa
małopolskiego przez edukację uwzględniającą aspiracje dorosłych
i regionalny rynek;
6) organizowanie szkoleń poszerzających kwalifikacje pracowników różnych
przedsiębiorstw, osób bezrobotnych zgodnie z potrzebami rynku pracy;
7) przygotowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w systemie pracy
poprzez stworzenie możliwości uzupełnienia i podniesienia wykształcenia oraz
zmian kwalifikacji zawodowych;
8) organizacja innych pozaszkolnych form dokształcania, takich jak konferencje,
seminaria, wykłady, prelekcje;
9) współpraca z organizacjami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami oraz
uczelniami wyższymi w celu zapewnienia najwyższej jakości kadry szkoleniowej;
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10) współpraca z lokalnym środowiskiem w zakresie upowszechniania edukacji dla
dorosłych i doskonalenie umiejętności;
11) przygotowanie oferty edukacyjnej zgodnej z wymaganiami i oczekiwaniami
rynku pracy w Polsce i za granicą;
12) organizacja kursów i szkoleń dla młodzieży szkolnej w ramach Centrum
Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej, realizowanego
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
13) współpraca z przedsiębiorcami, min. w zakresie organizacji praktyk zawodowych
dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, staży zawodowych oraz
określenia potrzeb nabywania umiejętności i kompetencji przyszłych
pracowników na rynku pracy.
14) organizacja kursów językowych, w tym języka polskiego dla obcokrajowców.
7. Ośrodkiem kieruje zastępca dyrektora ds. MCKZ powołany przez Dyrektora Zespołu.
8. (uchylony).
9. Ośrodek wydaje uczestnikom zaświadczenia i świadectwa kwalifikacyjne zgodne z wzorem
określonym odrębnymi przepisami.
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
§ 50
Zespół Szkół może przyjmować studentów uczelni wyższych kształcących nauczycieli lub
studentów zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą z
poszczególnymi nauczycielami a uczelnią wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.
§ 51
1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji
programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży,
potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz
kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców.
2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami umożliwiającymi gromadzenie, opracowanie
i udostępnianie zbiorów oraz czytelnią wyposażoną w stanowiska komputerowe.
3. Biblioteka gromadzi i udostępnia lektury szkolne, podręczniki, literaturę naukową,
poezję, literaturę polską i światową, czasopisma, audiobooki, filmy na DVD i inne
materiały edukacyjne.
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4. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie
z zasobów biblioteki. Szczegółowe godziny otwarcia biblioteki ustala się każdorazowo na
nowy rok szkolny.
5. Z biblioteki w pierwszej kolejności korzystają uczniowie i nauczyciele. Z biblioteki mogą
także korzystać pracownicy Szkoły oraz rodzice.
§ 51a
1. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:
1) pomaga uczniom w rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań;
2) stwarza warunki do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) udziela pomocy uczniom w przygotowaniu się do konkursów, olimpiad
przedmiotowych i egzaminów;
4) udziela pomocy w procesie samokształcenia ucznia;
5) zachęca uczniów do pomocy w bibliotece w formie wolontariatu;
2. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:
1) biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;
2) nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli
czytelnictwa w edukacji;
3) biblioteka udostępnia podręczniki, opracowania naukowe i inne materiały
edukacyjne;
4) biblioteka wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;
3. W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka:
1) udostępnia swoje zbiory zainteresowanym rodzicom;
2) wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie
im odpowiedniej literatury pedagogicznej;
3) zachęca rodziców do pomocy w organizowaniu działań na rzecz czytelnictwa;
4) korzysta ze wsparcia finansowego Rady Rodziców na zakup książek i prenumeratę
czasopism.
4. W zakresie współpracy z innymi bibliotekami:
1) informuje o zbiorach i nowościach dostępnych w innych bibliotekach;
2) wspiera działalność kulturalną innych bibliotek;
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§51b
1. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:
1) opracowanie katalogu elektronicznego zbiorów;
2) kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnych i mediów;
2. Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań
uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:
1) organizowanie wystaw książek;
2) informowanie o nowych książkach w bibliotece;
3) prowadzenie konkursów i akcji promujących czytelnictwo;
4) kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania
i wykorzystania informacji z różnych źródeł.
3. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających
wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy:
1) uczenie aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;
2) kultywowanie tradycji narodowych kraju, regionu, miasta i szkoły
3) wspieranie działalności kulturalnej innych bibliotek.
4. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie
z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
5. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane
z gospodarowaniem tymi materiałami wykonuje Dyrektor.
§ 51c
1. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także
rodzice.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Uczeń obowiązany jest zaznajomić się z zadaniami biblioteki i przestrzegać godzin jej
otwarcia.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych przez
siebie książek.
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5. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie.
Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego
rozliczenia się z biblioteką.
6. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem
ustalonego terminu.
7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
8. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może
przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o prolongowanie terminu.
10. Jeżeli czytelnik nie zwróci książki w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może odmówić
wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymanych.
11. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
12. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie,
bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
13. Do obowiązków czytelnika należy:
1) szanowanie wypożyczonych książek i czasopism;
2) przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki;
3) zwracanie wypożyczonych książek w wyznaczonym terminie.
14. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
15. Na wypożyczonych książkach i czasopismach nie wolno robić notatek, zaginać, kreślić
itp., a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
16. Czytelnik, a w przypadku ucznia rodzice, są obowiązani odkupić zagubioną lub zniszczoną
książkę. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną
przez bibliotekarza.
§ 52
1. Zespół Szkół w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość
korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej wyposażonego w sprzęt w części dotyczącej
warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
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6) gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego;
7) stołówki;
8) internatu.
2. Zespół Szkół dysponuje ponadto:
1) aulą szkolną;
2) internatem;
3) archiwum.

Rozdział 4a
Internat
§ 53
1. W Zespole Szkół funkcjonuje Internat Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im.
Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, zwany dalej „Internatem”.
2. Internat mieści się w Myślenicach przy ulicy Zdrojowej 18.
3. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Internat Zespołu Szkół – Małopolska
Szkoła Gościnności, 32 – 400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18, tel. 12 272 08 20, fax 12 272 12
46.
4. Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczony jest dla uczniów Liceum i Technikum
oraz dla słuchaczy Szkoły Policealnej uczących się poza miejscem zamieszkania.
5. W przypadku wolnych miejsc w Internacie mogą być przyjmowani uczniowie z innych
szkół.
6. Internat realizuje zadania określone w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej we
współpracy z rodzicami oraz Szkołami.
7. Internat jest czynny cały rok szkolny.
8. Szczegółowe zadania z zakresu opieki i wychowania realizowane są w grupach
wychowawczych przez wychowawców przy współudziale młodzieży i samorządu
internatu.
§ 53a
1. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się uczniowie Szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół, w tym obcokrajowcy, którzy będą uczęszczać do tych Szkół.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu mają uczniowie zamieszkujący w znacznej
odległości od Szkół oraz posiadający utrudniony dojazd na zajęcia lekcyjne.
3. O przyjęcie do Internatu ubiega się bezpośrednio uczeń Szkoły składając podanie do
Kierownika Internatu lub sekretariatu Zespołu Szkół w wyznaczonym terminie.
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4. Rekrutacja do Internatu odbywa się zgodnie z przepisami art. 145 ustawy Prawo
oświatowe oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
§ 53b
Warunkiem zamieszkiwania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych
za zakwaterowanie i wyżywienie, przestrzeganie i stosowanie się do postanowień niniejszego
statutu dotyczącego Internatu.
§ 53c
1. Internat zapewnia wychowankom:
1) opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania;
2) całodzienne wyżywienie;
3) odpowiednie warunki zakwaterowania i opiekę wychowawczą umożliwiającą
realizację obowiązku nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
4) warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
5) stałą opiekę ze strony wychowawców;
6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz odpowiedzialnej postawy
wychowanków;
7) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie różnorodnych
form spędzania czasu wolnego przez wychowanków;
8) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków dbałości o stan zdrowia.
2. Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze Szkołami, rodzicami, Samorządem
Internatu oraz placówkami działającymi w środowisku.
3. Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu
i Szkół, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.
§ 53d
1. Podstawową formą działalności opiekuńczo – wychowawczej Internatu jest grupa
wychowawca.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 35 osób.
3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą
w Internacie wynosi co najmniej 49 godzin.
4. Opiekę wychowawczą nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca grupy, który
współdziała z wychowankami w realizacji planowanych działań.
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5. Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie samorząd grupy składający się
z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. Warunkiem pełnienia funkcji w samorządzie
jest prezentowanie nienagannej postawy.
6. Do zadań samorządu grupy realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą grupy należy
w szczególności:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy
opiekuńczo – wychowawczej w grupie;
2) dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy;
3) koordynowanie prac porządkowych i gospodarczych wykonywanych przez członków
grupy;
4) regulowanie wewnętrznego życia grupy, wpływanie na organizację czasu wolnego,
rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody.
§ 53e
1. Samorząd Internatu tworzą wszyscy wychowankowie Internatu.
2. Samorząd Internatu wybiera spośród swoich członków Młodzieżową Radę Internatu,
która składa się z przewodniczącego i dwóch zastępców.
3. Wybór Młodzieżowej Rady Internatu dokonywany jest co roku przy udziale co najmniej
75 % obecności członków Samorządu Internatu.
4. Pracą Samorządu Internatu kieruje Młodzieżowa Rada Internatu.
5. Opiekunem Samorządu Internatu jest wybrany przez wychowanków wychowawca grupy.
6. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:
1) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz
gospodarczej Internatu;
2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac
podejmowanych przez grupy;
3) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków;
4) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności
młodzieży w Internacie;
5) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnointernackim;
6) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Internatu i Zespołu
Szkół.
§ 53f
Wychowanek ma prawo do:
1) zakwaterowania i całodziennego wyżywienia;
38

2) warunków umożliwiających mu rozwój osobowy;
3) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie
oraz w innych zajęciach sportowych, artystycznych, prowadzonych przez placówki
i organizacje środowiskowe;
4) korzystania z pomocy wychowawców grup w rozwiązywaniu problemów osobistych
oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie;
5) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych
Internatu;
6) zwracania się do wychowawcy grupy, Kierownika Internatu we wszystkich istotnych
sprawach i uzyskania od nich pomocy;
2. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach
osobistych, poszanowanie zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć.
§ 53g
1. Do obowiązków wychowanków należy:
1) systematyczne uczenie się, wzbogacanie swojej wiedzy, wykorzystywanie jak najlepiej
czasu i warunki do nauki;
2) w miarę możliwości pomagania innym wychowankom w nauce i przyczyniania się do
tworzenia pozytywnego klimatu pracy podczas nauki własnej;
3) dbanie o utrzymywanie czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia
Internatu;
4) przestrzeganie rozkładu dnia w Internacie;
5) dbanie o zdrowie, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów, dbanie o higienę
osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia;
6) współuczestniczenie w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą;
7) uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z Internatu jak również na
wyjazd poza teren Myślenic;
8) uczestniczenie w pracach na rzecz Internatu i środowiska;
9) odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, pracowników Internatu,
wychowanków;
10) zgłaszania spostrzeżonych uszkodzenia i usterki oraz dbania o stan powierzonego
mienia;
11) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, znajomość instrukcji przeciwpożarowej
oraz planów ewakuacyjnych budynku, które określone są odrębnymi regulaminami.
§ 53h
Wychowankom zabrania się:
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1) przebywania w Internacie w czasie zajęć lekcyjnych;
2) palenia papierosów lub spożywania alkoholu lub używania narkotyków i innych
środków odurzających oraz uprawiania gier hazardowych;
3) używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń;
4) wynoszenia naczyń ze stołówki;
5) zamykania pokoi na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków;
6) zabierania kluczy ze sobą bądź pozostawiania otwartych pokoi oraz
niezabezpieczonych rzeczy osobistych;
7) przyjmowania wizyt osób niespokrewnionych w pokojach mieszkalnych;
8) przetrzymywania na terenie Internatu zwierząt;
9) opuszczania Internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy grupy lub Kierownika
Internatu;
10) opuszczania Internatu w czasie nauki własnej za wyjątkiem realizowania zajęć
dodatkowych, które odbywaj się w czasie nauki własnej.
§ 53i
1. Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu Internatu oraz wysoką kulturę osobistą
wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków;
2) pochwałę lub wyróżnienie Kierownika Internatu wobec wychowanków;
3) pochwałę lub wyróżnienie Dyrektora Zespołu;
4) list pochwalny do rodziców;
5) dyplom uznania;
6) nagrodę rzeczową.
2. O przyznanej nagrodzie wychowawca grupy informuje wychowawcę oddziału do którego
uczęszcza wychowanek.
§ 53j
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w § 53g i § 53h wychowanek może
być ukarany:
1) upomnieniem przez wychowawcę grupy;
2) naganą przez wychowawcę grupy;
3) upomnieniem lub naganą Kierownika Internatu;
4) warunkowym pozostawieniem wychowanka w Internacie;
5) skreśleniem wychowanka z listy wychowanków.
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2. O udzielonych karach wychowawca grupy informuje wychowawcę oddziału do którego
uczęszcza wychowanek, a w przypadku wychowanka niepełnoletniego także jego
rodziców.
3. Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków Internatu podejmuje kierownik
internatu na wniosek wychowawcy grupy po konsultacji z Samorządem Internatu i Radą
Wychowawczą.
4. Od decyzji o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków wychowanek lub jego rodzice
mogą odwołać się do Dyrektora Zespołu w terminie do 3 dni roboczych, licząc od
następnego dnia po ogłoszeniu decyzji o usunięciu z Internatu.
5. Wychowanek usunięty ze Szkoły traci prawo zamieszkania w Internacie.
6. Wychowanek usunięty z Internatu ma 7 dni na wyprowadzenie się z Internatu.
7. Wychowanek podejrzany o dokonanie czynu zabronionego prawem może pozostać
w Internacie do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.
§ 53k
1. W Internacie działa Rada Wychowawcza Internatu. W skład Rady Internatu wchodzą:
Kierownik Internatu i wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Internacie.
2. Przewodniczącym Rady Wychowawczej jest Kierownik Internatu.
3. Zadaniem Rady Wychowawczej jest opracowanie planu pracy Internatu oraz opiniowania
całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych.
4. W zebraniach Rady Wychowawczej podczas którego omawiane są sprawy wychowanków
zapraszani są przedstawiciele Samorządu Wychowanków.
5. Na zebrania Rady Wychowawczej mogą być zapraszani przedstawiciele instytucji
i organizacji współdziałających z Internatem.
§ 53l
1. Do obowiązków wychowawcy Internatu mają zastosowanie przepisy § 65 ust. 1a.
2. Do zadań wychowawcy Internatu należy:
1) sumiennie realizowanie zadań wynikających z planu opiekuńczo – wychowawczego
Internatu;
2) dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej;
3) kształtowanie wśród młodzieży nawyku systematycznej pracy szkolnej, udzielania
pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbania o właściwą atmosferę
podczas nauki własnej;
4) stosowanie różnych form pracy opiekuńczo – wychowawczej zmierzającej do
kształtowania u wychowanków zasad demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw
wobec aktualnych zjawisk zachodzących w kraju;
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5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
6) czuwanie nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem
w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież;
7) dbanie o rozwój psychiczny i fizyczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć
sportowych;
8) aktywne zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych oraz zapobiegać
konfliktom;
9) wdrażanie młodzieży do poszanowania mienia społecznego;
10) troszczenie się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży;
11) systematyczna współpraca z rodzicami wychowanków, utrzymywanie stałych
kontaktów z wychowawcami oddziałów;
12) upowszechnianie samorządności, inspirowanie pracy komisji i klubów działających
w Internacie.
13) zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00
do godziny 8:00;
14) dbanie o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży.
3. Wychowawcy grup dokonują comiesięcznej analizy zachowania wychowanków ze
szczególnym uwzględnieniem tych, którzy sprawiają kłopoty i problemy wychowawcze,
o swoich spostrzeżeniach informują rodziców.
§ 54
1. Szkoły mogą prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
2. Działalność innowacyjna jest stosowana w procesie kształcenia i może dotyczyć
rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych.
3. Szkoły mogą realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji
istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu
nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub
wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć
edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
4. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest
rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
5. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może prowadzić do
zmiany typu szkoły.
6. Warunki, tryb występowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na eksperyment
pedagogiczny, wdrażania, prowadzenia i oceny eksperymentu określa ustawa Prawo
oświatowe.
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Rozdział 5
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
§ 55
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 77a.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3
ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4
Prawa oświatowego;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali
określonej w § 58a ust. 5.
§ 56
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuj uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczniowie informacje, o których mowa w ust. 1 uzyskują na pierwszej lekcji
z poszczególnych zajęć edukacyjnych, a informacje o których mowa w ust. 2 na pierwszej
zajęciach z wychowawcą w danym roku szkolnym.
4. Rodzice informacje o których mowa w ust. 1 i 2 uzyskują na pierwszym zebraniu
informacyjnym danego roku szkolnego. Fakt przekazania informacji rodzicom, nauczyciel
lub wychowawca oddziału odnotuje w dzienniku elektronicznym w problematyce zebrań,
a rodzice potwierdzają podpisem na liście obecności.
5. Wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu dla uczniów i rodziców w systemie Librus
w zakładce – pliki szkoły.
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6. Nieobecność rodziców na zebraniu informacyjnym nie stanowi podstawy do zgłaszania
zastrzeżeń dotyczących niedopełnienia obowiązków Szkoły w tym zakresie.
§ 57
Nauczyciel określa formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i słuchaczy,
dostosowane do realizacji treści programowych.
§ 58
1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne – dla ucznia i jego rodziców. Nie udziela się informacji o osiągnięciach
ucznia osobom nieuprawnionym.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej.
4. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych w terminie do
14 dni roboczych.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania poprawionych i ocenionych prac
pisemnych do końca roku szkolnego.
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
7. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne w Szkole podczas
omawiania tych prac na zajęciach.
8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane rodzicom ucznia podczas zebrań
rodziców lub indywidualnych konsultacji na terenie Szkoły, a także w umówionym
terminie z nauczycielem lub wychowawcą oddziału. Dopuszcza się możliwość wykonania
kserokopii.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych
zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły
w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę
i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.
§ 58a
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
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2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych powinny być ustalane systematycznie oraz
w różnych formach.
3. Liczba prac pisemnych, obejmujących zakres wiedzy powyżej 3 ostatnich lekcji
(sprawdziany, prace klasowe) nie może przekraczać trzech w ciągu tygodnia, a jednego w
ciągu dnia. Prace pisemne powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem i informacja o terminie zapisana w dzienniku elektronicznym.
4. Kartkówki (krótkie formy pisemne) obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji traktowane są jako odpowiedzi ustne i nie obowiązują je ustalenia zawarte w pkt. 3.
5. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika elektronicznego w dniu ustalenia oceny.
6. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący
2) stopień bardzo dobry

- 6 (cel);
- 5 (bdb);

3) stopień dobry

- 4 (db);

4) stopień dostateczny

- 3 (dst);

5) stopień dopuszczający

- 2 (dop);

6) stopień niedostateczny

- 1 (nd).

7. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „−” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.
8. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 5 pkt 1 – 5.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu.
§ 58b
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 56
ust. 1 pkt 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
§ 58c
1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki,
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której
wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z której
wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy przede wszystkim
brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
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wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 59
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia
i uwzględnieniu tych opinii.
5. Stosuje się bieżące ocenianie zachowania.
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
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2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
8. W Szkole Policealnej nie ocenia się zachowania słuchacza.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę oddziału jest
ostateczna z zastrzeżeniem § 61b.
§ 59a
1. Ocenę z zachowania ustala się wg kryteriów obowiązujących w szkole, zawartych
w Regulaminie Oceniania Zachowania uczniów w Zespole Szkół.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie.
§ 60
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w tygodniu, w którym kończy się I okres
o którym mowa w § 40 ust. 4 i 5.
4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel
prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
6. W Szkole Policealnej oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i są one
podstawą promowania na semestr wyższy.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez indywidualizację pracy
z uczniem.
8. Indywidualizacja pracy z uczniem, o której mowa w ust. 7, polega na zapewnieniu przez
nauczyciela dodatkowych wyjaśnień, wskazania materiałów, zadań i ćwiczeń do pracy
własnej, monitorowanie pracy własnej ucznia oraz udzielaniu mu pomocy i wsparcia w
przezwyciężaniu trudności.
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§ 61
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację roczną przeprowadza się na 4 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznowychowawczych, o której mowa w § 40 ust. 6 i 7.
3. Na 4 dni robocze przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
4. Wychowawca klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazuje nieobecnym
na zebraniu rodzicom informację o ustaleniu ocen przewidywanych. Nieobecność rodzica
na zebraniu nie upoważnia do wniesienia skargi o niepoinformowaniu o ocenie
przewidywanej.
§ 61a
1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń spełnia następujące warunki:
1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach, z przedmiotu z którego
ubiega się o podwyższenie oceny;
2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów lub
popraw.
2. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana
składa się do Dyrektora Zespołu w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek
powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.
3. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor Zespołu przekazuje
wniosek do rozpatrzenia nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych.
4. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o:
1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń;
2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję;
3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi
ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną
ocenę.
5. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel stosownie
do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 1.
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6. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu
złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnych
Rady Pedagogicznej. Podwyższenie oceny następuje jeżeli uczeń wypełnił wszystkie
zadania wymagane na ocenę, o którą się ubiegał.
7. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę
lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena
nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, z
zastrzeżeniem
§ 63a, a w przypadku niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej §63 i §63a .
8. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt 3
nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację
o udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.
§ 61b
1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny z zachowania musi spełniać następujące
warunki:
1) w ciągu roku szkolnego nie otrzymał kary, o której mowa w §80 pkt. 1 Statutu
Zespołu Szkół;
2) w ciągu roku szkolnego nie naruszył obowiązków ucznia, o których mowa w §77a
Statutu Zespołu Szkół.
3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana
składa się do Dyrektora Zespołu w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek powinien zawierać
uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.
4. Wychowawca po analizie wniosku może zasięgnąć opinii nauczycieli i pedagoga
szkolnego. Na podstawie tej analizy, uzyskanej opinii oraz posiadanej dokumentacji może
postanowić o:
1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń;
2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję.
5. Ustalona w ten sposób ocena zachowania może być zmieniona tylko w wyniku zgłoszenia
przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, o
którym mowa w § 63a.
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§ 62
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcie w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny ucznia:
1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,;
2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,;
3) realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
4) realizującego indywidualny tok nauki;
5) przechodzącego ze szkoły innego typu;
6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,
przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §
63 i § 63a.
8. Dla ucznia technikum, nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej
nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
9. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych.
10. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć
edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia
realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego
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przebiegu określa odpowiednie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
§ 63
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, podstaw obsługi informatycznej, obsługi
informatycznej w hotelarstwie, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę
zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 63a.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
10. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor Zespołu.
11. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości
przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu
określa odpowiednio rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych dla
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
53

§ 63a
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami.
6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.
4, jest ostateczna.
7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której
mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub
prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego
udokumentowania pracy komisji określa odpowiednie rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
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i słuchaczy w szkołach publicznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły
ponadpodstawowej.

Rozdział 5a
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy
§ 63b
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności
w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Policealnej
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach
w tym zakresie;
2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
5) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce słuchacza
oraz szczególnych uzdolnieniach słuchacza;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
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3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4, art.
115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe;
4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
5) w przypadku niepełnoletnich słuchaczy – ustalanie warunków i sposobu
przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o
szczególnych uzdolnieniach słuchacza.
5. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
6. Do słuchaczy stosuje się przepisy art. 44j ustawy o systemie oświaty dotyczące laureatów
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
§ 63c
2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych słuchacza.
3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §
63b ust. 5 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych słuchacza:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
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możliwości psychofizycznych słuchacza dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o
którym mowa w przepisach w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
słuchacza określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
§ 63d
Dyrektor Zespołu zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym,
w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
§ 63e
8. Dyrektor Zespołu zwalnia słuchacza z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez słuchacza tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w
tej opinii.
9. Dyrektor Zespołu zwalnia słuchacza z realizacji zajęć wychowania fizycznego na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
10. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 63f
1. Dyrektor szkoły, prowadzących kształcenie w zawodzie dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje naukę języka
migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć słuchacza niewidomego lub słabowidzącego.
2. W przypadku zwolnienia słuchacza z nauki języka migowego w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 63g
1. Dyrektor Zespołu:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości;
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części;
3) zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy
przedsiębiorczości, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej potwierdzające zrealizowanie tych zajęć.
57

2. Warunki i zasady zwalniania słuchacza z zajęć wymienionych w ust. 1 określa
rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
§ 63h
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez słuchacza w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału słuchacza w zajęciach oraz aktywność
słuchacza w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 63i
1. Słuchacz w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) semestralne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – również dla
jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. Na pisemny wniosek słuchacza
nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza, o których mowa w § 63p ust. 2 pkt 2 i
3, są udostępniane słuchaczowi, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – również dla
jego rodziców.
5. Słuchacz otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania
wyników tych prac.
6. Na wniosek słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – na wniosek słuchacza
lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca:
1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo
oświatowe,
2) egzaminu semestralnego celem ustalenia semestralnych ocen klasyfikacyjnych;
3) egzaminu poprawkowego przeprowadzonego w przypadku uzyskania jednej lub
dwóch negatywnych ocen semestralnych;
4) zastrzeżeń do ustalonych semestralnych ocen klasyfikacyjnych,
5) oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1–4,
jest udostępniana do wglądu odpowiednio słuchaczowi lub jego rodzicom.
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7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 jest udostępniania do wglądu słuchaczowi lub
rodzicom niepełnoletniego słuchacza na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły lub
w innym terminie uzgodnionym ze szkołą. Dopuszcza się możliwość sfotografowania
dokumentacji po animizacji danych osobowych.
8. Po zapoznaniu się słuchacza lub rodziców słuchacza z dokumentacją na dokumentacji
umieszcza się adnotację „zapoznałem się” przez dokonującego oglądu dokumentację lub
adnotację pracownika szkoły „zapoznano z dokumentacją” wpisując datę oglądu
dokumentacji.
§ 63j
1. Słuchacz podlega klasyfikacji:
1) semestralnej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
3. Na klasyfikację końcową składają się:
1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone
w semestrze programowo najwyższym oraz
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.
§ 63k
1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów
semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy
semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne.
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co
najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć
oceny, o których mowa w § 63n ust. 1 pkt 1 – 5.
3. Egzamin semestralny przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed zebraniem
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Nauczyciele prowadzący poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy
o terminach egzaminów semestralnych.
4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, a w przypadku
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niepełnoletniego słuchacza – również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia
do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2:
1) bezpośrednio podczas zajęć edukacyjnych;
2) drogą elektroniczną na adres wskazany przez słuchacza;
3) drogą elektroniczną na adres rodziców słuchacza niepełnoletniego;
4) poprzez ogłoszenie w dzienniku elektronicznym.
5. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 63x i § 63z.
§ 63l
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. I semestr rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego
dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 31 stycznia
następnego roku.
3. II semestr rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten
wypada w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do końca zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
4. Klasyfikację semestralną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem semestru.
§ 63m
1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 63x i § 63z.
§ 63n
1. Oceny bieżące i oceny semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 (cel);
2) stopień bardzo dobry – 5 (bd);
3) stopień dobry – 4 (db);
4) stopień dostateczny – 3 (dst);
5) stopień dopuszczający – 2 (dop);
6) stopień niedostateczny – 1 (nd).
1. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „−” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.
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2. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5.
3. Semestralne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpisuje się w
pełnym brzmieniu.
4. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.
5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo
wyższym, szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków.
§ 63o
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy słuchacza oraz
przekazywanie słuchaczowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co słuchacz robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych
formach.
§ 63p
1. Słuchacz jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac
pisemnych oraz zadań praktycznych.
2. Formami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:
2) odpowiedź ustna;
3) pisemny sprawdzian wiadomości;
4) test pisemny;
5) kartkówka;
6) ćwiczenia;
7) doświadczenia;
8) zadania praktyczne.
3. Pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane w Szkole przez
dany semestr, a po zakończeniu semestru lub roku szkolnego mogą być przekazane
słuchaczowi.
4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć
edukacyjnych.
5. Termin pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu podaje się słuchaczom
z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
6. Pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu nie może być
więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Prace pisemne powinno się przeprowadzać po
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lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy pisemny
sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się z przyczyn niezależnych od
nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych kolejnych zajęciach, pod
warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu.
7. Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich
napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy
poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac
pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub
nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela.
8. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.
Pozostałe oceny wpisywane są kolorem czarnym lub niebieskim
§ 63r
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo
wyższym, szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków.
§ 63s
1. Egzamin klasyfikacyjny słuchacza:
1) realizującego obowiązek nauki poza szkołą;
2) realizującego indywidualny tok nauki;
3) przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej innego typu;
4) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują
prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
4. Skład komisji egzaminacyjnej, warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
oraz odpowiednie dokumentowanie przebiegu egzaminu określa rozporządzenie w
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych
odpowiednio dla słuchaczy szkół ponadpodstawowych lub słuchaczy szkół
ponadgimnazjalnych.
§ 63t
1. Słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych, w formie
pisemnej, z dwóch zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych
dla zawodu, w którym się kształci.
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2. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zajęć praktycznych.
3. Egzamin semestralny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
4. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 1 – 3 egzaminy
semestralne przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub w formie zadań
praktycznych. Wyboru formy egzaminu semestralnego dokonuje rada pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę danych zajęć edukacyjnych. Informację o formie egzaminu
podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
5. Wyboru zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla
zawodu, o których mowa w ust. 1, dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych
zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym
semestrze.
§ 63u
1. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
2. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba
zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu.
Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.
3. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie
zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
Słuchacz losuje jedno zadanie.
§ 63w
1. Słuchacz może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych,
o których mowa w § 37 ust. 1, w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych
zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny
klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.
§ 63x
1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał niedostateczną ocenę
klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić
do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w terminie, o którym mowa w § 63k ust. 3 zdaje ten egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora.
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
4. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza się odpowiednio:
1)

po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do
końca lutego;

2)

po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do
dnia 31 sierpnia.

5. Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz do egzaminu poprawkowego
stosuje się przepisy § 63t – § 63w.
6. Ocena semestralna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 63z.
§ 63y
1. Z egzaminu semestralnego, w tym egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym,
oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;
5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;
2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą
informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;
3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją
o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania
praktycznego.
§ 63z
1. Słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również jego rodzice, mogą zgłosić
zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.
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3. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie, w którym powinno się wskazać, które z przepisów
prawa dotyczące trybu ustalania semestralnej oceny klasyfikacyjnej zostały naruszone.
4. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza
oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu ze słuchaczem,
a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami.
7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której
mowa w ust. 3, jest ostateczna.
8. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym
mowa w ust. 4, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem konieczności
zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu oraz odpowiedniego
udokumentowania pracy komisji określa odpowiednie rozporządzenie w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych dla
słuchaczy szkoły ponadpodstawowej.
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Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół
§ 64
1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznoadministracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 65
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
1a. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez Zespół Szkół
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Szkół;
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
7) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
8) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się
dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,
z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
9) uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
10) uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu zawodowego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej.
1b. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi Zespołu:
1) program nauczania dla danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2) program nauczania dla danego zawodu, w którym kształcą Szkoły.
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1c. Nauczyciele są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z
wykonywaną pracą, dotyczącą zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego
lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych
uczniów, z zastrzeżeniem ust. 1d.
1d. Przepisu ust. 1c nie stosuje się:
1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na
ujawnienie określonych informacji;
3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) decydowanie o realizacji programu nauczania:
a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego lub
b) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w lit. a;
2) realizowanie obowiązującego w Szkołach programu nauczania oraz programu
wychowawczo-profilaktycznego;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
kształtowanie postaw niezbędnych w wybranym zawodzie;
4) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów;
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
6) realizowanie zadań dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, w tym
systematycznego i obiektywnego ocenianie uczniów;
7) rozpoznawanie przyczyn i eliminowanie niepowodzeń szkolnych;
8) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
9) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
10) współpraca z rodzicami;
11) przestrzeganie przepisów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć zorganizowanych przez Zespół Szkół;
12) zapewnienie uczniom warunków realizacji prawa do nauki;
13) przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zachowań uczniów utrudniających
realizację prawa do nauki innym uczniom;
14) bieżące zapoznawanie się z wiadomościami i ogłoszeniami przekazywanymi za
pośrednictwem dziennika elektronicznego.
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3. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
Szkołę nauczyciel obowiązany jest:
1) sumiennie realizować dyżury wychowawcze w czasie przerw śródlekcyjnych i podczas
imprez szkolnych;
2) reagować na wszelkie formy negatywnych zachowań uczniów;
3) udzielić niezbędnej pomocy w przypadku zachorowań i innych zdarzeń losowych;
4) poinformować Dyrektora Zespołu i wychowawcę ucznia o:
a) zachowaniach agresywnych ucznia,
b) niszczeniu przez ucznia mienia szkolnego,
c) przebywaniu ucznia na terenie Zespołu Szkół pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających,
d) zachorowaniach i wypadkach;
5) poinformować rodziców uczniów w przypadkach wystąpienia zagrożenia zdrowia i
życia uczniów;
6) przeprowadzić ewakuację uczniów z budynku lub innego miejsca, w przypadku
wystąpienia zagrożenia.
4. Nauczyciel odpowiada za:
1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;
2) jakość prowadzonych zajęć edukacyjnych, umożliwiających osiąganie celów
określonych w podstawie programowej;
3) bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów;
4) poprawność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu;
2) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
3) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu
nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki
pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego
podręczników i innych pomocy dydaktycznych;
4) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym
poziomie;
5) warunków umożliwiających mu należyte wykonywanie obowiązków służbowych;
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6) wnioskowania do Dyrektora o niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe.
6. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej określa § 11 ust. 11.
§ 66
(uchylony)
§ 67
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele pokrewnych przedmiotów, tworzą
zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora
Zespołu, na wniosek zespołu przedmiotowego.
3. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wybór lub opracowanie programów nauczania;
3) opracowywanie dokumentów diagnozy pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) przygotowanie propozycji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
5) współdziałanie w rozbudowie warsztatu pracy.
4. Zespoły zadaniowe realizują inne zadania szkoły wynikające z planu pracy szkoły.
5. W Zespole Szkół funkcjonuje powołany przez Dyrektora Szkoły Zespół Wychowawców.
6. W skład Zespołu Wychowawców wchodzą wszyscy wychowawcy oddziałów.
7. Przewodniczącego Zespołu Wychowawców powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek
Zespołu.
8. Do zadań Zespołu Wychowawców należy:
1) analizowanie problemów wychowawczych Szkołach i proponowanie rozwiązań tych
problemów;
2) przedstawianie propozycji zadań wychowawczych do programu wychowawczoprofilaktycznego;
3) proponowanie wspólnych zadań wychowawcy oddziału na dany rok szkolny.
6. Zespół opracowuje plan pracy Zespołu i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
7. Podsumowanie pracy Zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym
zebrania Rady Pedagogicznej.
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§ 68
(uchylony)
§ 69
1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą oddziału”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca oddziału
opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy oddziału w danym
oddziale:
1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub
2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy oddziału.
4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
5. Do zakresu zadań wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz współpraca
w przygotowywaniu do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań indywidualnych i zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania uczniów;
5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różnych formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy;
6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka;
7) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami i udzielania rodzicom pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia oddziału i Szkoły;
8) współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
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9) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej
powierzonego oddziału.
6. Zadania wychowawcy oddziału w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej określa § 11 ust. 12.
7. Wychowawca oddziału spełnia powyższe zadania poprzez:
1) spotkania z ogółem rodziców zgodnie z kalendarzem roku szkolnego;
2) spotkania indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb na życzenie zarówno
wychowawców jak i rodziców.
8. Wychowawca oddziału ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych
poprzez:
1) szkoleniowe zebrania zespołów wychowawców;
2) stały kontakt z nauczycielem – doradcą metodycznym;
3) uczestnictwo w konferencjach metodycznych;
4) podnoszenie kwalifikacji.
§ 70
1. W Zespole Szkół zatrudnia się pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.
2. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
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6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) prowadzenie dziennika zajęć oraz dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
10) ocenianie efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczące
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
3. Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2 należy:
1) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących;
2) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
3) współdziałanie z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
uczniom i rodzicom, w tym z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
ośrodkami pomocy społecznej, Policją i Sądem Rodzinnym;
4) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
4. Do zadań psychologa szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2 należy:
1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
szkolnych;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.
5. W uzasadnionych przypadkach pedagog lub psycholog szkolny, za zgodą Dyrektora
Zespołu, mogą występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego,
reprezentować Zespół Szkół przed tym Sądem oraz współpracować z Kuratorem
Sądowym.
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§ 71
1. W Zespole Szkół prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie;
3) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
4) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) na zajęciach z wychowawcą;
6) w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez uczniów
środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców.
3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio
uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
4. Zespół Szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2) poradniami specjalistycznymi;
3) pracodawcami;
4) innymi szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
5. Organizacja zadań na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców
uczniów.
6. W Zespole Szkół na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa
zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
7. Program, o którym mowa w ust. 6 określa:
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
2) podmioty, z którymi Zespół Szkół współpracuje przy realizacji działań, w tym
z pracodawcami, organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub
innymi organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami lub samorządami
zawodowymi, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia
zawodowego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.
8. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa
zawodowego doradca zawodowy, a w przypadku braku doradcy zawodowego inny
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nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego
w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
9. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania
związane z realizacją doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami,
programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się
oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych
w programie doradztwa zawodowego;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.
10. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej należy:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest
umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.
§ 72
1. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie ich ewidencji;
2) udostępnianie uczniom i nauczycielom książek i innych źródeł informacji;
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
4) rozbudzanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz pogłębianie nawyków
czytania i uczenia się;
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5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole;
6) prowadzenie rejestrów wypożyczeń;
7) prowadzenie informacji o zbiorach bibliotecznych;
8) współdziałanie z uczniami i wychowawcami oddziałów;
9) podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami;
10) sporządzanie skontrum;
11) prowadzenie dokumentacji biblioteki.
2. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za:
1) prawidłowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
2) dbanie o utrzymywanie w należytym stanie księgozbioru.
§ 73
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu
Szkół, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres
obowiązków dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor
Zespołu.
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Rozdział 7
Uczniowie Szkół
§ 74
1. Do Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie
przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
2. Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu.
3. Zadania komisji rekrutacyjnej, tryb pracy komisji, ogłaszanie wyników rekrutacji, zasady
postępowania uzupełniającego, tryb wnoszenia i rozstrzygania odwołań od decyzji
komisji określają:
1) odpowiednie przepisy Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe oraz
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
4. Dyrektor Zespołu może określić odrębnie szczegółowe zadania komisji, jej
przewodniczącego i członków komisji oraz dokumentację pracy komisji rekrutacyjnej
i podać je do publicznej wiadomości.
§ 75
1. Małopolski Kurator Oświaty określa do końca stycznia terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr I klas I
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.
2. Dyrektor Zespołu Szkół do końca lutego podaje do wiadomości:
1) terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przeprowadzenia
sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz
2) terminy podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu, jeżeli takie sprawdziany są przeprowadzane;
3) informację o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które
oprócz języka polskiego i matematyki są brane pod uwagę przy postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału lub Szkoły.
3. Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości:
1) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, w tym terminy składania dokumentów;
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2) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy
kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.
§ 76
1. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu.
2. Zasady przechodzenie uczniów z innych szkół określają odrębne przepisy.
§ 77
1. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania
oraz sposobami i warunkami oceniania;
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem Zespołu;
6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
9) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy finansowej zgodnie
z odrębnymi przepisami, w miarę możliwości finansowych Zespołu Szkół;
10) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
11) sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie
znanych wymagań z zajęć edukacyjnych oraz kryteriów ocen zachowania;
12) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
13) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach tego wymagających;
14) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
15) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
16) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
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17) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
18) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
19) wpływania na życie Szkół poprzez działalność samorządową oraz działalność
w organizacjach działających na terenie Zespołu Szkół.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika Zespołu
Szkół uczeń lub jego rodzice, albo uczeń pełnoletni mają prawo do złożenia skargi. Skargę
składa się na piśmie do Dyrektora Zespołu.
3. W skardze należy wskazać, które prawo zostało naruszone i w jakim zakresie.
4. Dyrektor jest obowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym
wysłuchania skarżącego się ucznia i zbadania okoliczności zarzutów, ustalenia faktów.
5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Dyrektor udziela odpowiedzi niezwłocznie,
nie później niż do 14 dni od dnia złożenia skargi.
§ 77a
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących
w Zespole Szkół;
2) odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych i symboli Szkół;
3) regularnego uczęszczania i nie spóźniania się na zajęcia
4) godnie reprezentować Zespół Szkół i Szkoły;
5) przestrzegania zasad współżycia społecznego w społeczności uczniowskiej;
6) dbania o kulturę słowa w Szkole i poza nią;
7) chronienia własnego życia i zdrowia oraz przestrzegania zasad higieny
i bezpieczeństwa;
8) dbania o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.
2. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych
należy:
1) zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;
2) zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;
3) nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach;
4) stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
5) aktywne uczestniczenie w zajęciach;
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3. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych należy:
1) niezwłocznie po powrocie do szkoły ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności na
zajęciach;
2) przedkładanie w terminie do 7 dni roboczych od powrotu do szkoły wychowawcy
dzienniczka ucznia z uzupełnionym drukiem usprawiedliwienia nieobecności
obowiązującym na terenie Zespołu Szkół.
4. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia w szkole podejmuje wychowawca.
5. W odniesieniu do uczniów pełnoletnich przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio przy czym
pisemne usprawiedliwienie nieobecności przedkłada osobiście uczeń.
6. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu Szkół
należy całkowity zakaz filmowania, nagrywania i fotografowania sytuacji szkolnych
dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół w czasie lekcji,
innych zajęć oraz podczas przerw międzylekcyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Uczeń lub uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych za zgodą nauczyciela lub Dyrektora Zespołu, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, takich jak:
1) wyszukiwania informacji potrzebnych podczas zajęć edukacyjnych, na prośbę lub za
zgodą nauczyciela;
2) osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się z rodzicami;
8. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy:
1) kulturalne zachowanie i odnoszenie się do tych osób z szacunkiem;
2) szanowanie ich racji i poglądów;
3) używanie obowiązujących zwrotów grzecznościowych i stosowanie się do
podstawowych zasad savoir-vivre;
4) reagowanie na wszelkie zjawiska negatywne i udzielanie możliwej pomocy w różnego
rodzaju nagłych przypadkach;
9. Oprócz obowiązków uczniów wymienionych w ust. 1 – 8 uczniowie są obowiązani do
przestrzegania zakazu:
1) używania wulgaryzmów i określeń ogólnie uważanych za obelżywe;
2) poniżania osób w jakiejkolwiek formie słownej lub pisemnej (np. internetowej);
3) stosowania przemocy fizycznej;
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4) wnoszenia na teren Zespołu Szkół papierosów lub e-papierosów lub alkoholu lub
narkotyków lub środków i substancji odurzających oraz innych materiałów
i przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia jego i innych
osób;
5) palenia papierosów lub e-papierosów lub picia alkoholu lub używania narkotyków lub
środków i substancji odurzających na terenie Zespołu Szkół, podczas wyjazdów, wyjść
poza teren Zespołu Szkół oraz będąc pod opieką nauczyciela;
6) opuszczania budynku Zespołu Szkół i terenu wokół Zespołu Szkół podczas przerw
i przed zakończeniem zajęć lekcyjnych;
7) znajdowania się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub używania
narkotyków lub spożycia innych substancji i środków psychoaktywnych na terenie
Zespołu Szkół podczas lekcji lub wyjazdów lub wyjść poza teren Zespołu Szkół lub
będąc pod opieką nauczyciela.
§ 77b
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania estetycznego wyglądu oraz ubierania się.
2. Strój ucznia ma być czysty, zasłaniać plecy, brzuch, bieliznę osobistą, nie posiadać
symboli, napisów i haseł grup nieformalnych czy subkultur młodzieżowych, elementów
obraźliwych lub agresywnych.
3. Uczeń na terenie Zespołu Szkół nie nosi nakryć głowy.
4. Uczeń jest obowiązany na terenie Zespołu Szkół zamienne obuwie.
5. Na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez nauczycieli wychowania fizycznego.
6. Uczniów Technikum, którzy mają zajęcia praktyczne na terenie pracowni gastronomicznej
obowiązuje strój zawodowy kucharski.
7. Uczniów Technikum przygotowujących się do zawodu technik hotelarz, technik usług
gastronomicznych i technik obsługi turystycznej podczas zajęć praktycznych oraz dni
wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu lub wychowawcę obowiązuje noszenie stroju
zawodowego.
6. Uczniowie Liceum posiadają strój galowy, a uczniowie Technikum strój zawodowy, które
mają obowiązek nosić w czasie:
1) jednego dnia tygodnia wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
2) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
3) grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym;
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4) imprez okolicznościowych, apeli szkolnych, sprawdzianów ponadprzedmiotowych,
egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin zawodowy).
8. Na strój galowy uczennic Liceum składa się marynarka w odcieniu granatu z logo szkoły,
biała bluzka, granatowa, szara lub czarna spódnica, ewentualnie eleganckie spodnie.
9. Na strój galowy uczniów Liceum składa się marynarka w odcieniu granatu z logo szkoły
biała koszula, krawat i długie granatowe, szare lub czarne spodnie o klasycznym kroju.
10. Obuwie uczennic i uczniów w sytuacjach odświętnych ma harmonizować z resztą stroju,
co oznacza, iż nie powinno to być obuwie typu sportowego.
11. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik Zespołu Szkół ma
prawo zwrócić uczniowi uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń.
12. Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach
spornych Dyrektor Zespołu.
§ 78
1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) pracę na rzecz Zespołu Szkół;
3) wzorową postawę i godne reprezentowanie Szkoły;
4) znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach (np. nauce, sporcie);
5) 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym.
2. Nagrodami są:
1) pochwała wychowawcy;
2) pochwała Dyrektora Zespołu;
3) list gratulacyjny lub dyplom;
4) nagroda rzeczowa, w tym nagroda książkowa.
3. Nagrody rzeczowe mogą być finansowane przez Radę Rodziców i innych darczyńców.
4. O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców. Informację
o przyznanej nagrodzie wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
§ 79
1. Nagrodzony uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodzice, mogą
wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
2. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody wnosi się do Dyrektora Zespołu.
3. Rozpatrzone przez Dyrektora Zespołu zastrzeżenie i jego decyzja są ostateczne.
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§ 80
1. Za nieprzestrzeganie zasad współżycia, nie wypełnianie obowiązków szkolnych oraz
uchybień zawartych w § 77a uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy;
2) naganą wychowawcy;
3) upomnieniem Dyrektora Zespołu;
4) naganą Dyrektora Zespołu;
5) naganą Dyrektora Zespołu z ostrzeżeniem;
6) przeniesieniem do innej klasy;
7) skreśleniem z listy uczniów.
2. Uczeń w przypadku uchylania się od obowiązku chodzenia do szkoły otrzymuje:
1) upomnienie wychowawcy klasy – za 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;
2) naganę wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem dla rodziców - za 10 godzin
nieobecności nieusprawiedliwionych;
3) naganę Dyrektora Zespołu – za 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;
4) rozpoczęcia na wniosek wychowawcy procedury skreślenie z listy uczniów szkoły za
50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
§ 81
Od kary wymienionej w § 80 pkt. 7 przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora
Oświaty w Krakowie w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu pisma
powiadamiającego.
§ 82
1. Skreślenie z listy uczniów Szkoły może nastąpić w przypadkach:
1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar
włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;
2) rozprowadzania lub posiadania lub używania narkotyków albo środków
odurzających;
3) spożywanie przez ucznia alkoholu na terenie Zespołu Szkół lub na imprezach
organizowanych przez Szkołę;
4) udowodnionej kradzieży;
5) stosowania przemocy lub szantażu lub wymuszania lub zastraszania;
6) umyślnego dewastowania mienia Zespołu Szkół;
7) opuszczenia bez usprawiedliwienia 50 godzin zajęć edukacyjnych;
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8) zachowania uwłaczającego godności osobistej nauczycieli i innych pracowników
Zespołu Szkół oraz uczniów;
9) działań o charakterze demoralizującym lub chuligańskim lub przestępczym lub
zagrażającym bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób.
2. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły może wystąpić: wychowawca,
wicedyrektor lub Dyrektor Zespołu.
3. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zespołu jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego. W ramach tego postępowania Dyrektor Zespołu między innymi
wysłuchuje ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego w obecności rodziców.
4. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego.
5. Decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Dyrektor Zespołu może nadać rygor
natychmiastowej wykonalności.
6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się do Małopolskiego Kuratora Oświaty
od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, w ciągu 14 dni od daty doręczenia tej
decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu.
§ 83
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść skargę do Dyrektora Zespołu w przypadku
nieprzestrzegania praw ucznia przez nauczycieli, wychowawców bądź innych
pracowników Zespołu Szkół.
2. Skargę wnosi się na piśmie w ciągu 7 dni od daty zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor Zespołu jest obowiązany do szczegółowego rozpatrzenia skarg i udzielenia
odpowiedzi w terminie do 30 dni.
4. Rodzice ucznia mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Zespołu wnosząc skargę do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół.
5. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest ostateczna.
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Rozdział 7a
Uczniowie dotychczasowego Liceum i Technikum.
§ 83a
1. W Liceum funkcjonują:
1) w roku szkolnym 2019/2020 klasy I, II i III;
2) w roku szkolnym 2020/2021 klasy II i III;
3) w roku szkolnym 2021/2022 klasa III,
dotychczasowego Liceum
2. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I
dotychczasowego Liceum.
3. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, z dniem 1 września 2021 r. klasę II, a z
dniem 1 września 2022 r. klasę III dotychczasowego Liceum.
§ 83b
1. W Technikum funkcjonują:
1) w roku szkolnym 2019/2020 klasy I, II, III i IV;
2) w roku szkolnym 2020/2021 klasy II, III i IV;
3) w roku szkolnym 2021/2022 klasa III i IV;
4) w roku szkolnym 2022/2023 klasa IV,
dotychczasowego czteroletniego Technikum.
2. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I
dotychczasowego Technikum.
3. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, z dniem 1 września 2021 r. klasę II,
z dniem 1 września 2022 r. klasę III, a z dniem 1 września 2023 r. klasę IV
dotychczasowego Technikum.
§ 83c
1. W stosunku do uczniów dotychczasowego Liceum i dotychczasowego Technikum, którzy
nie uzyskali promocji do następnej klasy lub nie ukończyli dotychczasowego Liceum mają
zastosowanie przepisy art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
2. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami
zatrudnienie w dotychczasowym Liceum i w dotychczasowym Technikum stają się
nauczycielami
i pracownikami niebędącymi nauczycielami Zespołu Szkół.
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3. Do uczniów dotychczasowego Liceum i dotychczasowego Technikum stosuje przepisy
niniejszego statutu.
4. Do klas dotychczasowego Liceum i dotychczasowego Technikum stosuje się
dotychczasowe przepisy, o których mowa w art. 363 Przepisów wprowadzających ustawę
– Prawo oświatowe.
5. Przepisy Rozdziału 7a tracą moc:
1) z dniem 31 sierpnia 2022 r. o odniesieniu do dotychczasowego Liceum;
2) z dniem 31 sierpnia 2023 r. o odniesieniu do dotychczasowego Technikum.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 84
1. Zespół Szkół oraz szkoły wchodzące w jego skład używają pieczęci urzędowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Świadectwa i dyplomy wydawane przez Szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się
wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej Szkoły do której uczęszcza uczeń.
3. Zespół Szkół może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Zespół Szkół Małopolska Szkoła
Gościnności w Myślenicach” lub „Zespół Szkół MSG w Myślenicach”.
§ 85
Zespół Szkół posiada własny sztandar oraz ceremoniał.
§ 86
Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej:
1) organy zarządzające i społeczne Szkoły;
2) nauczycieli i innych pracowników;
3) uczniów;
4) rodziców.
§ 87
Wszystkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje charytatywne na terenie Zespołu
Szkół mogą być przeprowadzane wyłącznie za zgodą Dyrektora Zespołu.
§ 88
Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 89
1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.
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2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
3. Zespół Szkół prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
§ 90
1. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
2. Dyrektor Zespołu po uchwaleniu zmian w statucie opracowuje ujednolicony tekst
Statutu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
właściwych ustaw i rozporządzeń.
4. Statut obowiązuje od dnia 01.12.2019 r.
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