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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 

67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 1997 r. Nr 

56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), 

3) Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjętej przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ (Dz.U. z 1991r., Nr 120, poz. 526), 

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramo-

wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 

z późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wa-

runków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 

323 z późniejszymi zmianami).  

6) Rozporządzenia MEN z dn. 07.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych. 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.2011 Nr 109, poz. 631). 

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-

łecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 24 lipca 2015 r. ( Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1113) 

§2 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zwana dalej Szkołą wchodzi w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych im. św. Małgorzaty z Kortony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Dom Mat-

ki Dobrego Pasterza” i używa pieczęci: 

1) urzędowej z napisem w otoku: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ŚW. MAŁGO-

RZATY Z KORTONY W PIASECZNIE 

2) podłużnej o treści: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ŚW. MAŁGORZATY Z KOR-

TONY UL. ZGODA 14, 05-500 PIASECZNO 

§3 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza 

z siedzibą władz generalnych przy ul. Kościelnej 9 w Piasecznie posiadające osobowość 

prawną na mocy art. 72 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 17.05.1989 o stosunku Państwa do Ko-

ścioła Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami). 
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2. Organem dotującym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. Szkoła podlega nadzorowi Biskupa Diecezjalnego w zakresie ustalonym przez prawo ko-

ścielne (Kan 806 KPK). 

§4 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą niepubliczną ponadgimnazjalną o uprawnieniach 

szkoły publicznej, która kształci w zawodach: kucharz i fryzjer. 

2. Jest to Szkoła przeznaczona dla dziewcząt. 

3. Siedziba Szkoły mieści się w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie 

ul. Zgoda 14, który jest własnością Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.  

4. Świadectwa szkolne i dokumenty wydawane przez Szkołę zawierają odciski pieczęci urzę-

dowej i pieczęci Szkoły. 

§5 

1. Szkoła posiada sztandar, ceremoniał i logo. Sztandar i ceremoniał jest wspólny dla Zespołu 

Szkół w Ośrodku. Opis sztandaru: 

Sztandar jest dwustronny, biało-czerwony ze złotymi frędzlami. Na stronie białej jest wy-

haftowana postać Patronki Szkoły – św. Małgorzaty z Kortony. 

U góry jest napis: św. Małgorzato z Kortony i dokończony u dołu sztandaru Błogosław 

nam w naszej nauce i pracy. 

Na stronie czerwonej srebrny orzeł w koronie i napis u góry sztandaru: Zespól Szkól im. 

św. Małgorzaty z Kortony przy OSW w Piasecznie, u dołu Prowadzonym przez Siostry Pa-

sterzanki. 

2. Elementami ceremoniału szkolnego są: 

1) poczet sztandarowy – 3 osoby ubrane w czarne spódnice, białe bluzki, czarne fartuchy, 

białe rękawiczki, biało-czerwone szarfy, 

2) strój galowy obowiązujący wszystkie uczennice – białe bluzki, czarne bezrękawniki (far-

tuchy) lub spódnice. 

Ceremoniał Szkoły obowiązuje podczas uroczystości szkolnych i świąt narodowych (rozpo-

częcie roku szkolnego, dzień Komisji Edukacji Narodowej, 11 listopada, 3 maja, pożegna-

nie absolwentów, zakończenie roku szkolnego oraz inne ważne wydarzenia w życiu szko-

ły). 

3. Logo przedstawia popiersie Patronki Szkoły – św. Małgorzatę z Kortony z prawej strony 

a dalej napis: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY ul. 

Zgoda 14, 05-500 Piaseczno tel/fax: 22 737-06-29, e-mail: szkola@mos-piaseczno.pl; 

http://mos-piaseczno.pl 

§6 

Proces dydaktyczny w Szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzenia MEN z dn. 07.02.2012 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

http://mos-piaseczno.pl/
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II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§7 

1. Wychowanie i nauczanie opiera się na zasadach nauki chrześcijańskiej, realizowanych 

przez wychowanie do cnót, ukazanych w życiu i nawróceniu św. Małgorzaty z Kortony – 

Patronki Szkoły. 

2. Zadaniem Szkoły jest wychowanie i kształcenie młodzieży zapewniające pełny rozwój oso-

bowy, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz przygotowanie do udziału 

w życiu społecznym. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wyda-

wanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy Szkoły, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukoń-

czenia szkoły oraz świadectwa i dyplomu potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

2) umożliwia absolwentkom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wy-

konywania zawodu zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami, 

3) sprawuje opiekę nad uczennicami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły, 

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczennic poprzez organizowanie zajęć dodatko-

wych z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, realizowanie indy-

widualnych programów nauczania, 

5) zapewnia uczennicom pełne bezpieczeństwo w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, zajęć praktycznych, 

6) prowadzi różne formy opieki i pomocy uczennicom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 

7) współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świad-

czącymi poradnictwo i specjalną pomoc dzieciom i rodzicom, 

8) współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczennic w zakresie nauczania, wy-

chowania i profilaktyki. 

4. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania i treści programowe zgodnie z podstawą pro-

gramową kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach: kucharz, fryzjer. 

§8 

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:  

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy 

obejmuje całą działalność dydaktyczną Szkoły, 

2) Program Wychowawczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii realizowany przez 

wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły, opisujący cele, treści i działania o cha-

rakterze wychowawczym, 

3) Program Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczennic oraz potrzeb da-

nego środowiska, który opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skiero-

wane do uczennic, nauczycieli i rodziców. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania, Program Wychowawczy MOS oraz Program Profi-

laktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem nauczycieli i wy-

chowawców. 



- 6 - 
 

§9 

W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych 

w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie 

do warunków Szkoły i wieku uczennic, 

2) kształtuje postawę dobrej chrześcijanki poprzez uczestnictwo w życiu Kościoła. Na roz-

poczęcie i zakończenie roku szkolnego, w pierwszy piątek miesiąca oraz w święta i uro-

czystości w Szkole sprawowana jest Msza św., 

3) kształtuje postawy patriotyczne i poszanowania dziedzictwa i historii Ojczyzny, 

4) sprzyja zachowaniom promującym zdrowy styl życia, 

5) szanuje indywidualność uczennicy i jej prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

6) uczy pracy i współodpowiedzialności za tworzenie dobrego środowiska życia, 

7) wdraża do dyscypliny, punktualności, umiejętności wymagania od siebie. 
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III. ORGANY SZKOŁY 

§10 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) może być utworzona Rada Rodziców. 

2. Wymienione organy Szkoły współpracują ze sobą na zasadach: 

1) współdziałania i współodpowiedzialności, 

2) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

3. Organy Szkoły działają samodzielnie w granicach swoich kompetencji. 

4. Działania organów Szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem. 

5. Spory między organami Szkoły wyszczególnionymi w § 10 ust. 1 pkt 2-4 rozstrzyga Dyrek-

tor Szkoły. Każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Organu prowa-

dzącego Szkołę. 

6. Spory między Dyrektorem Szkoły i pozostałymi organami Szkoły rozstrzyga Organ prowa-

dzący Szkołę. 

DYREKTOR SZKOŁY 

§11 

Dyrektora Szkoły powołuje Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego 

Pasterza. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach Szkoły i jest odpowiedzialny za jej funk-

cjonowanie. 

§12 

Dyrektor kieruje Szkołą, a w szczególności: 

1) reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 

2) kieruje procesem dydaktycznym i wychowawczym oraz odpowiada za realizację pro-

gramu dydaktyczno-wychowawczego, 

3) opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły, po jego zatwierdzeniu ustala tygodniowy roz-

kład zajęć, 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, 

określa zakres ich czynności, obowiązków i kompetencji, 

5) przyznaje nagrody nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

6) realizuje zadania związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli, doskona-

leniem oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określo-

nych w odrębnych przepisach, 

7) zapewnia właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla działalności Szko-

ły, 

8) planuje, organizuje i przeprowadza działania związane z ewaluacją wewnętrzną Szkoły, 
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9) organizuje warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego 

uczennic oraz rozwijania uzdolnień z uwzględnieniem Konwencji o Prawach Dziecka, 

10) decyduje w sprawach przyjmowania uczennic i umożliwiania im przenoszenia się do 

oddziału równoległego, 

11) omawia z Radą Pedagogiczną nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego spra-

wozdanie z przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

12) jest odpowiedzialny za wszystkich pracowników Szkoły oraz jest opiekunem uczennic, 

13) dba o harmonijną współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej, odpowiada 

za utrzymanie dyscypliny pracy podległych pracowników, 

14) może skreślić uczennicę z listy uczennic Szkoły zgodnie z procedurą określoną w § 44 

Statutu, 

15) przyznaje uczennicom nagrody, wyróżnienia i kary zastrzeżonych w Statucie do kompe-

tencji Dyrektora, 

16) współpracuje w realizacji zadań z pozostałymi organami Szkoły, 

17) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji statutowych, 

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej o ile stwierdzi, że jest ona 

sprzeczna z przepisami prawa, 

18) nadzoruje zgodność z instrukcją kancelaryjną prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, 

19) jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych. 

RADA PEDAGOGICZNA 

§13 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizacji jej statuto-

wych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 

mogą być wspólne dla wszystkich szkól Zespołu lub dla jednej ze szkól, w zależności od 

potrzeb.  

2. Rada Pedagogiczna jest jedynym organem decydującym w sprawach dydaktycznych Szko-

ły, jej podstawowe zadania to: 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

2) okresowe i roczne analizowanie wyników nauczania i wychowania oraz organizacyj-

nych i materialnych warunków pracy Szkoły, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 

pedagogicznego. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

§14 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczennic, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i ulepszania metod i działań dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
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4) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących zadań Szkoły, 

5) ustalanie zasad organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły opracowanej 

przez Dyrektora, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczennic, 

7) uchwalanie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, 

8) zatwierdzanie programu i warunków prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych 

i zajęć pozalekcyjnych. 

§15 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) wnioski Dyrektora dotyczące organizacji pracy Szkoły. 

§16 

Rada Pedagogiczna w szczególności:  

1) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie Dy-

rektora, 

2) występuje z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierow-

niczej w Szkole, 

3) występuje w sprawach przyznania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 

4) rozpatruje wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników Szkoły w sprawie 

przyznawania uczennicom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do skreślenia z listy 

uczennic Szkoły włącznie, 

5) występuje z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania 

w Szkole,  

§17 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania poprzez zarzą-

dzenie wpisane w książce zarządzeń, 

2) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 

3) wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 

4) zapoznawania członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji, 

5) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej, 

§18 

Nauczyciel jako członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz 

w wewnętrznym samokształceniu. 
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2) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje za-

strzeżenia. 

3) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 

4) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów Szkoły oraz wewnętrznych zarzą-

dzeń Dyrektora Szkoły. 

5) przestrzegania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniach, które mogą naru-

szyć dobro osobiste uczennic, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

§19 

Organizacja pracy Rady Pedagogicznej: 

1) Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych, zwyczajnych i nadzwyczajnych, 

2) zebrania mogą być organizowane na wniosek przewodniczącego, organu prowadzące-

go Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej, 

3) zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczen-

nic, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb, 

4) zebranie Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym 

odbywa się plenarne posiedzenie Rady, Dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji), 

5) uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co naj-

mniej połowy składu Rady, 

6) członkowie Rady Pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu 

Rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na posie-

dzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami. 

§20 

Dokumentacja zebrań Rady Pedagogicznej: 

1) podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów, 

2) w terminie 14 dni od daty zebrania sporządza się protokół, nadaje mu się kolejny nu-

mer i wpisuje do właściwej księgi, 

3) protokół z zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i pro-

tokolant, 

4) członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia 

protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek prze-

wodniczącemu. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych 

poprawek do protokołu, 

5) zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora księgę zaopatruje się klau-

zulą: „Księga zawiera ..........stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia 

............. do dnia ..........” . 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§21 

W placówce działa Samorząd Uczniowski, który zostaje wyłoniony przez wychowanki, przy 

akceptacji Dyrekcji Ośrodka. 

§22 

1. Samorząd Uczniowski tworzy cała  społeczność uczennic Zespołu Szkół. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin. 

3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowa-

dzania w nim zmian zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Ucz-

niowskiego. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, 

2) Zarząd Samorządu (zastępca przewodniczącej, członkowie). 

6. Wybory Zarządu i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego odbywają się w październi-

ku lub najbliższym miesiącu po odwołaniu Przewodniczącej. 

7. Przewodniczące Samorządów Klasowych wybierają spośród siebie Komisję Wyborczą. 

W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydatki startujące w wyborach. 

8. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w wyborach powszechnych 

przez ogół uczennic. 

9. Kandydatką na Przewodniczącą może zostać uczennica, która zbierze 1/3 podpisów 

z ogólnej liczby uczennic. 

10. Zatwierdzona kandydatka ma prawo do dwutygodniowej kampanii wyborczej na terenie 

Szkoły. 

11. Kampania wyborcza powinna być prowadzona w sposób nie szkalujący innych kandyda-

tek. W przypadku złamania tej zasady Komisja Wyborcza ma prawo skreślić kandydatkę 

z listy startujących. 

12. Wybory odbywają się jednego dnia. Każda z uczennic dysponuje jedną kartą do głosowa-

nia. 

13. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zostaje ta spośród kandydatek, która uzyska 

największą liczbę głosów podczas wyborów. 

14. Zastępcą Przewodniczącej i Członkami Samorządu zostają odpowiednio te uczennice, któ-

re w wyborach uzyskały największą liczbę głosów, tworząc Zarząd Samorządu. 

15. Organ Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek 2/3 ogółu uczennic lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej. 

§23 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczennic, takich jak: 
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1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintere-

sowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dy-

rektorem. 

RADA RODZICÓW 

§24 

1. W Szkole może być utworzona Rada Rodziców, którą stanowią rodzice uczennic poszcze-

gólnych klas (najwyżej trzy osoby z klasy). 

2. Rada Rodziców opracowuje Regulamin swego funkcjonowania w oparciu o odrębne prze-

pisy. 
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IV. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§25 

1. Nauka w Szkole trwa dwa lata. 

2. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez 

Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdzony przez Organ Prowa-

dzący do 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, 

liczbę godzin zajęć edukacyjnych. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor ustala, z uwzględnie-

niem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organi-

zację zajęć edukacyjnych. 

§26 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczennic, które uczą się 

przedmiotów określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania zapewniającym realizację Podstawy Programowej. 

2. Oddział liczy 15 uczennic. Szkoła może funkcjonować w oparciu o niepełną strukturę klas. 

3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ra-

mowych planów nauczania.  

Dopuszcza się organizowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych w grupach międzyoddziałowych 

w uzasadnionych przypadkach np. mała liczba uczestników zajęć.  

4. Czas trwania jednostki zajęć dydaktycznych jest zróżnicowany – godzina: 

1) lekcyjna trwa 45 minut, 

2) zajęć praktycznych 55 minut, 

3) pracy w bibliotece trwa 60 minut. 

W uzasadnionych przypadkach (niska temperatura w szkole, plenarne Posiedzenie Rady 

Pedagogicznej itp.) czas trwania zajęć może zostać skrócony. 

5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne pięciominu-

towe, piętnastominutową oraz tzw. dużą przerwę –trzydziestominutową. 

6. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy edukacyjnej. Praktyki zawodowe mogą od-

bywać się w sobotę. 

7. Podstawową formą pracy w Szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

§27 

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez Szkołę w formie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych. 

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku szkoły (w pracowni gastronomicznej, 

kuchni Ośrodka i salonie fryzjerskim). W wyjątkowych wypadkach uczennice mogą odby-

wać praktyki poza Szkołą np. w miejscu zamieszkania. Wtedy szkoła zawiera umowę z 

podmiotem przyjmującym uczennicę na praktyczną naukę zawodu.  
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3. Z usług salonu fryzjerskiego mogą korzystać uczennice Zespołu Szkół, pracownicy Ośrodka 

oraz klienci z zewnątrz. 

4. Salon co najmniej raz w tygodniu powinien być czynny w godzinach popołudniowych.  

5. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele zawodu.  

6. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców - są prowadzone pod kierunkiem opie-

kunów praktyk. Opiekunowie praktyk zawodowych powinni posiadać przygotowanie pe-

dagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny. 

7. Praktyki zawodowe uczennic mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego. 

8. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym. Jest prowa-

dzona indywidualnie lub w grupach. Podziału uczennic dokonuje Dyrektor Szkoły.   

9. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczennice na zajęciach praktycznych 

i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nau-

czania dla danego zawodu. 

10. Organ prowadzący Szkołę zawodową może tworzyć inne kierunki kształcenia zawodowe-

go oraz różnego rodzaju kursy, przydatne dziewczętom w przyszłym życiu. 

11. Uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończą naukę zdając egzamin z kwalifikacji wy-

odrębnionej w zawodzie fryzjer i kucharz. 

Egzamin jest zewnętrzny, regulowany odrębnymi przepisami. 

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla tych zawodów. 

12. Warunki powtarzania klasy regulują odrębne przepisy. 

§28 

1. Opiekę nad uczennicami przebywającymi w Szkole sprawują wszyscy pracownicy pedago-

giczni, a w szczególności: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury. 

2. Opiekę nad uczennicami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora 

inne osoby dorosłe w szczególności rodzice. 

3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne 

przepisy. 

4. Plan dyżurów nauczycielskich przygotowuje Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład 

zajęć i możliwości kadrowe. 

5. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określają odrębne 

przepisy. 

§29 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne i zajęcia praktycznej nauki zawodu, 

2) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rekreacyjno-sportowe, koła i ze-

społy zainteresowań oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. 

zajęcia wyrównawcze. 

2. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne w Szkole rozpoczynają się o godzinie 755. 
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3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych 

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczennic. 

4. Celem zajęć nadobowiązkowych prowadzonych w Szkole jest zapewnienie rozwoju inte-

lektualnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, umożliwienie wyrównania wiedzy. 

5. Niektóre elementy zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a tak-

że zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także pod-

czas wycieczek i wyjazdów. 

6. Wykaz zajęć nadobowiązkowych określa corocznie Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

7. zorganizowaniu wszelkich zajęć nadobowiązkowych decyduje Dyrektor na podstawie 

zgłoszeń uczennic, rodziców lub nauczycieli. 

§30 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą z poszczegól-

nymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§31 

Do realizacji celów statutowych Szkoły dziewczęta mają zapewnioną możliwość korzystania: 

1) z sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, 

2) z pracowni gastronomicznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, 

3) z salonu fryzjerskiego, 

4) z biblioteki,  

5) z gabinetu lekarskiego, 

6) ze stołówki.  
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V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§32 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi 

zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji. Zasady zatrudniania i zwalniania pracow-

ników określają odrębne przepisy. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-

dzialny za jakość tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczennic. 

3. Nauczyciel w swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych ma obo-

wiązek kierowania się dobrem uczennic, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywa-

telską z poszanowaniem godności osobistej. 

§33 

Zadania nauczycieli związane są w szczególności z: 

1) prawidłową realizacją procesu dydaktycznego w szczególności przez: 

a) realizację obowiązującej podstawy programowej, 

b) stosowaniem właściwych metod nauczania, 

c) systematyczne przygotowywaniem się do zajęć, 

d) przygotowanie uczennicy do praktycznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej, 

e) pełnym wykorzystywaniu czasu na prowadzenie zajęć, 

f) właściwym prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej. 

2) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

3) stałym doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczennic, rozwijaniu ich zainteresowań, zdol-

ności i talentów, 

5) utrzymywaniem kontaktu i współdziałania z rodzicami. 

6) udzielaniem pomocy w przygotowaniu uczennic do egzaminów zewnętrznych. 

7) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczennic. 

8) zapoznaniem uczennic z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi na 

stanowisku pracy i nauki; wywieszeniem w miejscu prowadzenia zajęć (laboratorium, 

pracowni) regulaminu porządkowego, zawierającego zasady bhp. 

9) organizowaniem stanowisk pracy i nauki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. 

10) pełnieniem dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z opracowanym przez Dyrek-

tora grafikiem, a także natychmiastowym interweniowaniem w przypadkach nieodpo-

wiedzialnych zachowań uczennic, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz 

będących aktami wandalizmu. 

§34 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczennice oraz ich rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o spo-

sobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczennic. 
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§35 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu. W przypadku naruszenia tego 

prawa może odwołać się do Rady Pedagogicznej i innych właściwych przewidzianych 

prawem instytucji, 

2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno-

wychowawczych, 

3) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, star-

szych kolegów, doradców metodycznych Powiatu Piaseczyńskiego i innych instytucji 

oświatowych, 

4) zgłaszania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Szkoły, 

5) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich wdrażania, po ak-

ceptacji przez właściwe organy Szkoły, 

6) otrzymywania nagród za wyróżniającą pracę wychowawczo-dydaktyczną lub inne 

szczególne dokonania, 

7) wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe, 

8) ubiegania się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego – zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Nauczyciel winien wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

zwierzchników, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umo-

wą o pracę. 

3. Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie ma prawo do szczególnej opieki ze strony 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

§36 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania. 

2. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub z własnej inicjatywy Dyrektor może tworzyć zespoły 

wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą 

zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu. Zespoły 

pracują w oparciu o roczne plany pracy zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły. 

3. Cele i zadania zespołu, zadania przewodniczącego i ich członków określa zarządzenie Dy-

rektora, powołujące dany zespół. 

§37 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, wyznaczony przez Dyrektora w miarę 

możliwości spośród nauczycieli uczących w danym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczy-

ciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może zmienić wychowawcę danego oddziału w uzasadnionych przypadkach na 

pisemny wniosek: 

1) wychowawcy, 

2) co najmniej ¾ liczby uczniów danego oddziału lub ¾ liczby ich rodziców. 



- 18 - 
 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczennicami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczennicy, proces jej uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczennic, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczennic 

oraz pomiędzy uczennicami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań powinien: 

1) planować i organizować wspólnie z uczennicami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniow-

ski, 

b) ustalać treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

2) otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdą ze swoich wychowanek, 

3) informować uczennice oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania Uczennic,  

4) współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczennic, a także wobec tych uczennic, którym 

z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń 

szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

5) utrzymywać kontakty z rodzicami a także wychowawcami grup internatowych uczennic 

w celu: 

a) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wo-

bec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączenie ich w sprawy klasy i Szkoły, 

6) odpowiednio współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz realizować zalecenia zawarte w orzecze-

niach Poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

7) wystawiać oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 

8) omawiać z nauczycielami poszczególnych przedmiotów wyniki nauczania w swoim od-

dziale, 

9) współpracować z pielęgniarką, 

6. Formy wykonywania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczennic oraz warunków środowiskowych Szkoły, a w przypadku uczennic z internatu nie 

mogą być sprzeczne z formami wybranymi przez wychowawcę grupy stacjonarnej. 

7. Wychowawca zobowiązany jest do współpracy z rodzicami. 

1) podstawową formą współpracy są zebrania rodziców, organizowane raz w miesiącu 

tzw. dni otwarte i dodatkowo w zależności od potrzeb. Termin tych spotkań ustala Dy-

rektor, 

2) w spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowaw-

cami oraz za zgodą Dyrektora inne zaproszone osoby, 

3) w przypadku nieobecności na zebraniu rodzice lub opiekunowie powinni zostać poin-

formowani przez wychowawcę w formie pisemnej o grożących ocenach niedostatecz-

nych uczennicy w terminie co najmniej 1 miesiąca przed posiedzeniem Rady Klasyfika-

cyjnej. 
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8. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Szczególnie odpowiedzialny jest za prawidłowe i terminowe prowadzenie do-

kumentacji uczennic: 

1) dziennika lekcyjnego, 

2) arkuszy ocen, 

3) świadectw szkolnych. 

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych 

w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

STANOWISKA KIEROWNICZE 

§38 

1. Dyrektor za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę może tworzyć stanowisko wicedyrektora 

lub inne stanowiska kierownicze. 

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska kierowniczego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Organu Prowadzącego Szkołę oraz Rady Pedagogicznej.  

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

kierowniczego. Dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 

i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

4. Zakres obowiązków wicedyrektora i osób zajmujących stanowiska kierownicze ustala Dy-

rektor i powiadamia o tym wszystkie organy Szkoły. 

PRACOWNICY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNI I OBSŁUGI 

§39 

1. Podstawowym zadaniem pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi jest za-

pewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czy-

stości ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Liczbę i strukturę stanowisk ekonomiczno-administracyjnych i stanowisk obsługi zatwier-

dza w arkuszu organizacyjnym Szkoły Organ Prowadzący Szkołę. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi 

ustala Dyrektor. 

4. Godziny pracy dla poszczególnych pracowników ustala Dyrektor zgodnie z przepisami do-

tyczącymi pracowników samorządowych, dostosowując je do potrzeb Szkoły. 
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VI. UCZENNICE SZKOŁY 

§40 

1. Do Szkoły uczęszczają absolwentki gimnazjum, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanym 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dobro osoby nieletniej i za zgodą Dyrektora 

Szkoły mogą być warunkowo przyjęte uczennice, które oczekują na wydanie w/w orze-

czenia.  

2. W Szkole uczą się wyłącznie wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii grup sta-

cjonarnych i niestacjonarnej. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZENNICY 

§41 

1. Prawa i obowiązki uczennicy określają przepisy szczególne. 

2. Uczennica ma prawo do: 

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

umysłowej, 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

3) ochrony i poszanowania jej godności osoby 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Szkole, 

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postę-

pów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków edukacyjnych, księgozbioru bi-

blioteki podczas zajęć pozalekcyjnych za zgodą Dyrektora, 

11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową. 

3. W przypadku naruszania jej praw uczennica lub jej rodzice mogą złożyć skargę w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły. Skarga zostaje rozpatrzona w termi-

nie 2 tygodni od daty złożenia przez komisję w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły, jako jej przewodniczący, 

2) Dyrektor Ośrodka, 

3) wychowawca klasy, 

4) jeden lub 2 nauczycieli, 

5) może być wychowawca grupy internatowej. 
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Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi pisemnej składającej skargę. Od decyzji przedstawio-

nej przez Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do Organu Prowadzącego Szkołę, 

Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze lub innych instytucji wspomagających dziecko. 

4. Obowiązkiem uczennicy jest: 

1) aktywne, systematyczne i punktualne uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, które 

są objęte programem nauczania, a także dobrowolnie wybranych przez siebie innych 

zajęciach organizowanych przez klasę lub szkołę, 

2) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego w odniesieniu do koleżanek, na-

uczycieli i innych pracowników Szkoły – przestrzeganie regulaminu szkoły. 

3) dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, zachowaniu i pracy społecz-

nej, 

4) godne i możliwie najlepsze reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, 

5) usprawiedliwienie przed wychowawcą każdej swojej nieobecności na Zajęciach,  

6) dbanie o higienę osobistą i czystość, schludność, estetykę ubioru (uczennicę obowiązu-

je noszenie stroju szkolnego), 

7) dbanie o ład i estetykę w salach lekcyjnych, na korytarzach, w toaletach (uczennice ko-

lejno pełnią dyżury porządkowe), a także wokół terenu szkolnego; dbanie o sprzęt 

szkolny, urządzenia i pomieszczenia szkolne. 

8) W przypadku dokonania zniszczenia uczennica jest zobowiązana naprawić wyrządzone 

przez siebie szkody w sposób uzgodniony z Dyrektorem, 

9) przestrzeganie zarządzeń porządkowych wydanych przez Dyrektora i obowiązujących 

w Szkole przepisów oraz podporządkowywanie się zaleceniom Dyrektora i innych nau-

czycieli,  

10) dbanie o własne życie, zdrowie oraz rozwój, 

11) dbanie o kulturę języka, 

12) korzystanie z szatni szkolnej i zmiana obuwia,  

13) z końcem każdego roku szkolnego lub z chwilą zmiany szkoły – rozliczania się z wszel-

kich zobowiązań (na podstawie karty obiegowej) wobec : 

a) wychowawcy, 

b) biblioteki, 

c) pielęgniarki, 

d) sekretariatu. 

5. Uczennice korzystają nieodpłatnie z drugiego śniadania, mogą korzystać również z obia-

dów. 

NAGRODY I KARY 

§42 

1. Uczennica może być nagrodzona za: 

1) osiągnięcia w nauce, 

2) osiągnięcia w sporcie i działalności artystycznej, 

3) wzorowe, bardzo dobre zachowanie lub duży wysiłek włożony w poprawę zachowania 

i frekwencję, 

4) aktywną postawę społeczną.  
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2. W Szkole stosuje się nagrody: 

1) pochwała wobec uczennic całego oddziału, 

2) pochwała na apelu w obecności wszystkich uczennic , 

3) list pochwalny do rodziców, 

4) dyplom uznania, nagrody książkowe i rzeczowe, 

5) umieszczenie nazwisk uczennic wzorowych, finalistek konkursów w gablocie szkolnej. 

3. Nagrody przyznaje wychowawca klasy i Dyrektor, 

4. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie, można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, 

z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

7. Fakt otrzymania nagrody odnotowuje się w dokumentach Szkoły i uczennicy. 

§43 

1. Uczennica może zostać ukarana za wszelkie zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi 

normami społecznymi oraz za nie przestrzeganie obowiązków wynikających z zapisów ni-

niejszego Statutu. 

2. W szkole stosuje się kary: 

1) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły, 

3) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły w obecności wszystkich Uczennic w formie 

ustnej, a następnie pisemnej, 

4) wniosek wychowawcy do klasy o odwołanie z funkcji pełnionej w klasie, 

5) wniosek do Samorządu Uczniowskiego o odwołanie z pełnionych na forum Szkoły funk-

cji, 

6) obniżenie oceny zachowania do najniższej włącznie, 

7) przeniesienie do równoległej klasy, 

8) skreślenie z listy uczennic, 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą uczennicy.  

4. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt 1, 4 nakłada Dyrektor. 

5. O nałożonej karze informuje się rodziców. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. 

7. Rodzic może wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa 

w ust. 5. Pełnoletnia uczennica może wnieść odwołanie samodzielnie. 

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Przed podję-

ciem rozstrzygnięcia zasięga opinii Rady Pedagogicznej. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest 

ostateczne. 
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SKREŚLENIE Z LISTY UCZENNIC SZKOŁY 

§44 

1. Skreślenie z listy uczennic następuje na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dy-

rektora. Decyzja wydawana jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Samo-

rządu Uczniowskiego. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1 może być zastosowana w następujących przypadkach: 

1) notoryczne uchylanie się od uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w wymiarze przekraczającym 50% zajęć w semestrze,  

2) stosowanie przemocy wobec koleżanek i pracowników Szkoły, 

3) celowe niszczenia mienia szkolnego, 

4) spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia członków społeczności 

szkolnej, 

5) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo 

pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, 

6) rozprowadzanie narkotyków lub innych środków odurzających, 

3. Przed skreśleniem z listy uczennic Szkoła powinna wyczerpać inne możliwości oddziały-

wania wychowawczego. 

4. Uczennica, która jest przenoszona do innej placówki automatycznie skreślana jest z listy 

uczennic Szkoły. 

§45 

W wypadku sytuacji grożącej skreśleniem uczennicy z listy uczennic stosuje się następujący 

tok postępowania: 

1) sporządzenie notatki o zaistniałym incydencie, uwzględniającej odniesienie do odpo-

wiednich punktów Statutu, 

2) zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej, z którego sporządza się dokładny protokół. 

W protokole umieszcza się wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały 

o skreśleniu uczennicy z listy, 

3) uczennica ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, 

4) wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu uczen-

nicy, ale także jej cechy dodatnie, 

5) Rada Pedagogiczna winna uwzględnić w szczególności; 

a) czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na 

uczennicę, 

b) czy prowadzono z nią rozmowy ostrzegawcze, 

c) czy udzielano jej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp., 

6) na zakończenie posiedzenia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreśle-

nia z listy uczennic, która zapada większością co najmniej 2/3 głosów składu Rady, 

7) Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną o sposobie załatwienia sprawy, 

8) Samorząd Uczniowski wydaje opinię w sprawie skreślenia z listy uczennic po zapozna-

niu się z uchwałą Rady Pedagogicznej za pośrednictwem opiekuna Samorządu. Uchwa-

łę Samorządowi przedstawia Dyrektor, 
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9) na podstawie prowadzonego postępowania administracyjnego Dyrektor podejmuje 

decyzję o sposobie ukarania uczennicy, 

10) decyzja o skreśleniu powinna zawierać: 

a) podstawę prawną, właściwy paragraf i punkt Statutu Szkoły, 

b) treść decyzji i jej uzasadnienie, 

c) tryb odwoławczy – uczennicy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora 

do Kuratora za pośrednictwem Dyrektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, 

11) w przypadku uczennicy z Postanowieniem Sądu o skreśleniu informuje się Sąd, 

12) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczennica ma prawo uczęszczać do 

szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 
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VII. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§46 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych progra-

mów nauczania. 

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

cieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych określonych w programie wychowawczym oraz obowiązków określo-

nych w statucie i regulaminie. 

4. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie,  

2) pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

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

trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,  

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-

szczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat-

kowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasy-

fikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) infor-

macji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§47 

1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów nauczyciel ustnie uzasadnia ustalo-

ną przez siebie ocenę bieżącą, a także śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną, infor-

mując w szczególności o: 

1) formie i terminie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, na podstawie których ocena zo-

stała ustalona, 

2) wiadomościach i umiejętnościach objętych daną formą sprawdzania osiągnięć oraz 

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania danej oceny, 

3) sposobie dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia, jeśli 

nauczyciel miał ku temu podstawy, 

4) rozpoznanym poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia w stosunku do wymagań eduka-

cyjnych. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kon-

trolne są im udostępnianie do wglądu . 

4. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniami, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych po-

trzeb rozwojowych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§48 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się w szczególności pod uwagę wysi-

łek wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

2. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub 

zajęć komputerowych na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez le-

karza, na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona”. 

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

§49 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do końca września, informują uczniów 

i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
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2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, do końca września, informuje 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

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

zachowania,  

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Nauczyciele zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy klas, w pierwszych dwóch tygodniach 

zajęć, przekazują uczniom w formie ustnego omówienia podczas zajęć informacje wymie-

nione w pkt. 1 i 2. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z informacjami zawartymi w pkt. 1 i 2 

podczas pierwszego, w danym roku szkolnym, spotkania wychowawcy klasy z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

5. O bieżących i śródrocznych ocenach oraz postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na bieżąco w formie przekazu pisemnego 

w dzienniczku bądź zeszycie przedmiotowym oraz podczas zebrań i dni otwartych.  

6. Informacje o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej wychowawca wręcza osobi-

ście rodzicom z potwierdzeniem pisemnym odbioru lub Szkoła wysyła listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru na piśmie co najmniej na 4 tygodnie przed wystawieniem 

uczniowi ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

7. Informacje o przewidywanych ocenach rocznych uczeń otrzymuje co najmniej na dwa ty-

godnie przed wystawieniem uczniowi ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-

wych zajęć edukacyjnych. 

OCENY BIEŻĄCE, ŚRÓDROCZNE I ROCZNE 

§50 

1. W rocznym, śródrocznym oraz bieżącym ocenianiu uczniów stosowana jest następująca 

skala ocen:  

1) stopień celujący – 6,  

2) stopień bardzo dobry – 5,  

3) stopień dobry – 4,  

4) stopień dostateczny – 3,  

5) stopień dopuszczający – 2,  

6) stopień niedostateczny - 1.  

2. Przy skali ocen podanej w ust.1 stosowanej w ocenianiu śródrocznym oraz bieżącym nau-

czyciel może stosować znaki „ +” i „-„ 

3. Ocenianie bieżące odbywa się w oparciu o wybrane pisemne i ustne formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności specyficzne dla danego przedmiotu, określone w PSO (Przedmioto-

wy System Oceniania). 

§51 

Przyjmuje się następujące kryteria wymagań poszczególnych stopni szkolnych:  

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
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a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania z zajęć eduka-

cyjnych w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

b) potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych;  

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teore-

tycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej 

klasy; 

d) uzyskał tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej;  

e) osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów.  

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony przez podstawę programo-

wą i program nauczania dla zajęć edukacyjnych w danej klasie;  

b) sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje pro-

blemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;  

c) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwią-

zania zadań i problemów w praktyce.  

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumienie więk-

szości treści poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu; 

b) wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teore-

tycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości.  

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował podstawowe treści i umiejętności określone przez podstawę programową 

i program nauczania w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się z te-

go przedmiotu;  

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nau-

czyciela.  

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności okre-

ślone przez podstawą programową, braki nie przekreślają możliwości opanowania 

przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w trakcie dal-

szej nauki;  

b) rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności.  

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnił warunków umożliwiających 

otrzymanie oceny dopuszczającej (nieopanowanie umiejętności koniecznych). 

§52 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, w terminie ustalonym przez Dyrek-

tora Szkoły, nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem ferii zimowych. 
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3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szko-

ła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

4. Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych jest zobowiązany do zaliczenia nieopanowanego materiału w II półroczu. 

§53 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edu-

kacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia w danym ro-

ku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania. 

2. Nie później niż dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicz-

nej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca ustalają 

przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i przewi-

dywane roczne oceny kwalifikacyjne zachowania. 

3. przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania nauczyciele i wychowawcy in-

formują uczniów ustnie na swoich zajęciach, a rodziców (prawnych opiekunów) w formie 

ustalonej z rodzicami i zawartej w PSO (Przedmiotowy system Oceniania) w terminie 

dwóch tygodni przed rocznym klasyfikacyjnym Posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wy-

siłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć.  

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

7. Promocję z wyróżnieniem, do klasy programowo wyższej, otrzymują uczniowie, którzy 

w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co naj-

mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

8. Ocenę z religii wlicza się do średniej ocen, o której mowa w ust 7. 

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu gminnym, wojewódzkim, ponad woje-

wódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują, z danych zajęć edu-

kacyjnych, celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASY-

FIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§54 

1. Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli:  

1) spełnia wymagania edukacyjne na ocenę wyższą od przewidywanej, 
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2) systematycznie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, 

3) terminowo wykonuje wszystkie obowiązkowe prace, w tym przede wszystkim prace 

klasowe i sprawdziany, 

4) korzysta z możliwości podwyższania ocen bieżących.  

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w ciągu trzech dni 

roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych składa do Dyrektora pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o ustalenie 

oceny wyższej niż przewidywana.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustali 

roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana jeśli stwierdzi, w tym na podstawie 

dodatkowego sprawdzenia wiadomości, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne nie-

zbędne do jej uzyskania. 

ODWOŁANIE OD TRYBU USTALENIA ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY 

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§55 

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

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w formie pisemnej z określeniem faktów, które są niezgodne z przepi-

sami prawa dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny, Dyrek-

tor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w uzgodnio-

nym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dy-

rektora Szkoły.  

5. W skład komisji egzaminacyjnej ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne.  

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

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

Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyj-

ne.  
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7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wy-

jątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniana w wyniku egzaminu poprawkowego.  

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

1) skład komisji,  

2) termin sprawdzianu,  

3) zadania (pytania) sprawdzające, 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia.  

11. Przepisy ustępu 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgło-

szenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

TRYB I TERMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

§56 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, je-

żeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczo-

nego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie klasyfikowanego z powodu nie-

usprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasy-

fikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący indywidualny tok nauki;  

2) który, w poprzedniej szkole nie miał zajęć edukacyjnych, jakie zgodnie z planem nau-

czania w Szkole realizowane były w klasie niższej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć  

praktyki zawodowej, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

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

kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjne-

go ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opieku-

nami).  

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

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

nym przez Dyrektora Szkoły.  
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8. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edu-

kacyjnych.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli,  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

12. Otrzymanie na egzaminie oceny pozytywnej równoznaczne jest z klasyfikowaniem ucznia. 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

§57 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych za-

jęć.  

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

nu z zajęć praktyki zawodowej, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egza-

min powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako prze-

wodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

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

misji. 

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

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

padku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzą-

cego takie same zajęcia edukacyjne.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 
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4) wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną oceny.  

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia.  

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

nym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.  

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-

mowo wyższej i powtarza klasę.  

OCENA ZACHOWANIA 

§58 

Ocena zachowania obejmuje całokształt życia szkolnego i pozaszkolnego ucznia tj. zachowa-

nie na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, przerwach międzylekcyjnych, 

uroczystościach, imprezach i wyjazdach organizowanych przez Szkołę. 

§59 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) systematyczne i punktualne uczęszczanie do Szkoły, 

3) dbałość o estetyczny wygląd własny, w tym noszenie wymaganego stroju szkolnego 

oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej, 

4) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, w tym szanowanie drugiej oso-

by, jej własności oraz mienia Szkoły, 

5) dbałość o honor i tradycje Szkoły, godny udział w uroczystościach i imprezach szkol-

nych i pozaszkolnych, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, w tym szczególnie kultura języka, 

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

8) okazywanie szacunku innym osobom, w tym pracownikom Szkoły oraz przychodzącym 

do niej gościom. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie,  

6) naganne.  

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:  

1) opinię zespołu klasowego wraz z samooceną ucznia,  

2) opinię nauczycieli uczących danego ucznia i innych pracowników Szkoły. 

4. Informację o przewidywanej rocznej ocenie zachowania wychowawca klasy przekazuje 

zgodnie z procedurą zawartą w § 53 ust.3. 
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§60 

Oceniając zachowanie ucznia i formułując opinię o zachowaniu nauczyciele oraz zespół kla-

sowy posługują się następującymi kryteriami: 

1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega obowiązków określonych w Statucie Szkoły, a w sytuacjach uchybień ko-

ryguje swoje postawy, 

b) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

c) na uroczystościach szkolnych i podczas ważnych wydarzeń godnie się zachowuje 

i zazwyczaj nosi wymagany strój galowy,  

d) jest punktualny, 

e) nie sprawia kłopotów wychowawczych, 

f) bierze aktywny udział w zajęciach edukacyjnych i życiu klasy, 

g) jest koleżeński, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) okazuje szacunek innym osobom. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) przestrzega obowiązków określonych w Statucie Szkoły, 

b) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

c) aktywnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

d) angażuje się w życie klasy i Szkoły, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, 

e) dba o dobre imię Szkoły, zachowując się odpowiednio w Szkole i poza nią, 

f) odznacza się wysoką kulturą osobistą, dba o estetykę i poprawność języka oraz oka-

zuje szacunek innym osobom, 

g) uwzględniając okoliczności nosi wymagany strój szkolny, 

h) jest koleżeński, uczynny, dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) spełnia kryteria zawarte w pkt. 2  

b) pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez oraz aktywnie w nich 

uczestniczy,  

c) z własnej inicjatywy pomaga słabszym i potrzebującym, 

d) aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu szkoły,  

e) okazuje szacunek innym osobom na terenie Szkoły i poza nią, 

f) jest wrażliwy na problemy innych, dba o ich oraz swoje bezpieczeństwo i zdrowie, 

g) ma rozległe zainteresowania i rozwija je, 

h) swoją postawą, zachowaniem, zaangażowaniem i osiągnięciami promuje dobre imię 

Szkoły. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie zawsze przestrzega obowiązków zawartych w Statucie a w razie ich naruszenia 

poprawia swoje zachowanie po kilkakrotnym upomnieniu,  

b) na uroczystościach szkolnych i podczas ważnych wydarzeń często nie ma stroju ga-

lowego, 

c) uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i imprezach godnie się zachowuje a w ra-

zie uchybień w końcu poprawia swoje zachowanie, 

d) na ternie Szkoły stara się zachowywać kulturalnie, 
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e) okazuje szacunek pracownikom Szkoły, wykonując wydawane przez nich polecenia, 

f) nie naraża zdrowia innych uczniów przez nieodpowiednie, lekkomyślne zachowanie, 

g) otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły, po którym w sposób zdecydowany poprawił 

swoje zachowanie, 

h) ma najwyżej 6 negatywnych uwag w semestrze.  

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) często narusza zapisy statutu dotyczące obowiązków szkolnych a upomnienia i wpi-

sywane uwagi nie przynoszą trwałej poprawy,  

b) podczas uroczystości szkolnych zachowuje się w sposób niewłaściwy, 

c) sporadycznie przestrzega zasad noszenia stroju galowego,  

d) wykazuje lekceważący stosunek do nauki i nauczycieli, 

e) nie okazuje szacunku pozostałym pracownikom Szkoły zachowując się wobec nich 

arogancko, 

f) zachowuje się agresywnie w stosunku do innych uczniów Szkoły narażając ich na 

niebezpieczeństwo, 

g) daje zły przykład,  

h) używa nieodpowiedniego, wulgarnego słownictwa, 

i) ma więcej niż 10 negatywnych uwag w semestrze, 

j) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły i jego zachowanie nie uległo zdecydowanej po-

prawie.  

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) nagminnie narusza zapisy Statutu dotyczące obowiązków szkolnych, w tym demon-

struje brak akceptacji zasad,  

b) bardzo często nie uczestniczy z przyczyn nieusprawiedliwionych w uroczystościach 

i imprezach szkolnych, a jeżeli w nich uczestniczy to zachowuje się w sposób nie-

godny, 

c) kłamie, jest wulgarny i arogancki w stosunku do innych osób, 

d) przez swoje nieodpowiednie zachowanie uwłacza dobremu imieniu Szkoły, 

e) celowo niszczy mienie szkolne i społeczne, 

f) namawia  bądź  zmusza  innych  uczniów  do  nieodpowiedniego zachowania, naraża 

ich zdrowie i życie na niebezpieczeństwo,  

g) mimo stałych upomnień pracowników Szkoły nie poprawia swojego zachowania, 

h) po raz drugi w Szkole otrzymał naganę Dyrektora Szkoły. 

§61 

1. Uczeń otrzymuje ocenę naganną w każdym przypadku popełnienia czynu karalnego lub 

zachowania noszącego znamiona demoralizacji jak np. pobicie, używanie narkotyków, do-

palaczy, środków psychoaktywnych, alkoholu.  

2. wystawieniu danej oceny z zachowania decyduje nie jeden, ale suma wielu czynników, 

określonych dla danej oceny.  

3. Ocena z zachowania nie ma wpływu na :  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z zastrzeżeniem ust. 5. 
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4. Przy ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchy-

leń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole co najmniej dwa razy 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

WARUNKI I TRYB USTALANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA 

§62 

1. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o ustalenie wyższej niż prze-

widywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jeżeli w ciągu trzech dni roboczych od 

uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania złożą do Dyrektora pi-

semny wniosek wraz z wyczerpującym uzasadnieniem spełnienia wymagań. 

2. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

przysługuje uczniowi, który nie wchodzi w konflikt z prawem i nie została wobec niego za-

stosowana kara statutowa. 

3. Wychowawca klasy, w przypadku o którym mowa w ust. 2, może ustalić roczną ocenę kla-

syfikacyjną zachowania wyższą od przewidywanej, ponownie analizując zachowanie 

ucznia w danym roku szkolnym i uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 oraz jego sytuacji 

rodzinnej, zdrowotnej i okoliczności, o których Szkoła nie była wcześniej informowana. 

4. Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna. 

ODWOŁANIE OD TRYBU USTALENIA ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY ZACHOWANIA 

§63 

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

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgod-

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

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w for-

mie pisemnej.  

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głoso-

wania zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prze-

wodniczącego komisji).  

3. W skład komisji ustalającej roczną ocenę zachowania wchodzą:  

1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog lub psycholog. 
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4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

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

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji,  

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

REALIZACJA PROGRAMU SZKOŁY TRZYLETNIEJ W CYKLU DWULETNIM 

§64 

1. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w MOS realizuje program trzyletniej szkoły zawo-

dowej w zawodzie kucharz i w zawodzie fryzjer w cyklu dwuletnim, zgodnie z Rozporzą-

dzeniem MEN z dn. 07-02-2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach pu-

blicznych paragraf 6 pkt 1 i 2. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz i fryzjer jest przeprowadzany 

w klasie drugiej, dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy złożyli deklaracje przy-

stąpienia do egzaminu z kwalifikacji. 

3. Procedury organizacji i przebiegu egzaminów z kwalifikacji określają odrębne przepisy.  

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

§65 

Uczeń ZSZ kończy Szkołę, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z ob-

owiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz rocz-

ne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja za-

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

niedostatecznej,  

2) Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania.  

3) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której 

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

4) Ocenę z religii wlicza się do średniej ocen, o której mowa w ust.2. 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

§66 

1. Nauczyciele opracowują Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla swojego przedmiotu 

i przedstawiają go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. 

2. PSO obejmuje:  
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1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocz-

nych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyni-

kających z realizowanego programu nauczania, 

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. W PSO zawarte są wszystkie zasady oceniania, specyficzne dla danego przedmiotu. 
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VIII. RODZICE 

§67 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole, 

2) zapoznania się z dokumentami stanowiącymi Szkołę, w tym m.in.: Statutem Szkoły, 

Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki, 

3) rzetelnej informacji i porad na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce oraz dalszego kształcenia, wychowania i planowania ka-

riery zawodowej swych dzieci, 

4) wyrażania i przekazywania organom nadzorującym Szkołę opinii na temat pracy Szkoły. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) komunikowania się ze Szkołą na temat postępów dziecka w nauce, 

2) uczestniczenia w zebraniach klasowych i „dniach otwartych”, 

3) usprawiedliwiania nieobecności uczennic do ukończenia przez nich 18 lat, 

4) stawienia się na wezwanie Szkoły, 

5) przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

4. Współpraca Szkoły i rodziców polega na:  

1) organizowaniu przez Szkołę spotkań z rodzicami i stwarzanie w ich trakcie możliwości 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, 

2) indywidualne, osobiste kontakty rodziców z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją, 

3) angażowaniu rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

Szkoły, 

4) angażowaniu rodziców w rozwiązywanie problemów gospodarczo- administracyjnych 

Szkoły. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§68 

1. Zmian w Statucie może dokonywać organ prowadzący placówkę tzn. Zgromadzenie Słu-

żebnic Matki Dobrego Pasterza. 

2. Integralną częścią Statutu są: 

1) Program Wychowawczy, 

2) Program Profilaktyki. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do ewidencji szkół niepublicznych w Starostwie Po-

wiatowym w Piasecznie. 

4. Szkoła prowadzi dokumentację i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepi-

sami. 

5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

 

mgr Barbara Pietrzak 

Przełożona Generalna 

Zgromadzenia 


