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1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1
1. Szkoła nosi nazwę: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława
Chrobrego w Chrobrzu i w dalszej części statutu nazywana będzie „szkołą”.
2. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu brzmią:
a) Technikum w Chrobrzu
b) Centrum Kształcenia Ustawicznego
3. Typ szkoły:
a) czteroletnie technikum na podbudowie gimnazjum (wygaszane)
b) pięcioletnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej
4. W ZSCKR kształcenie ustawiczne może być prowadzone się w następujących formach
pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
5. Adres szkoły: 28-425 Złota, Chroberz ul. Parkowa 11
6. ZSCKR w Chrobrzu jest szkołą publiczną
§2
1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
2. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się używanie czytelnego skrótu – ZSCKR.
§3
1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą w części kształcenia ogólnokształcącego sprawuje
Świętokrzyski Kurator Oświaty, natomiast w części kształcenia zawodowego Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§4
1. W skład zespołu szkół wchodzą:
1) szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: tryb wygaszania
a) Technikum, o 4 – letnim cyklu kształcenia, obejmujące kształcenie
w zawodach:
a. technik rolnik
b. technik żywienia i usług gastronomicznych
1a) szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:
a) Technikum, o 5 – letnim cyklu kształcenia, obejmujące kształcenie
w zawodach:
a. technik rolnik
b. technik żywienia i usług gastronomicznych
c. technik architektury krajobrazu
d. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
2) Internat
3) Centrum Kształcenia Ustawicznego
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4) Szkolna Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej
§5
1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze uwzględniające indywidualne
zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów, poprzez:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktycznowyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) praktyczną naukę zawodu,
4) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
6) zajęcia dla dorosłych prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2. W szkole może być prowadzona działalność pozalekcyjna w formie kół zainteresowań:
przedmiotowych, artystycznych, technicznych, obronnych, sportowych i wolontariat.
3. Szkoła może prowadzić kursy, szkolenia, seminaria, w szczególności: kursy umiejętności
zawodowych:
1) dla technika rolnika:
- kurs stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
- kurs kombajnisty,
- kurs spawacza,
- kurs aranżacja ogrodów,
2) dla technika żywienia i usług gastronomicznych:
- kurs baristy,
- kurs kelnerski,
- kurs somelierski,
- kurs medyczny dietoterapia szpitalna,
- kurs manager restauracji,
3) dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
- kurs spawacza,
- kurs elektryka do 1kV,
- kurs żłobienia elektropowietrzem.
4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być prowadzony on-line do 25% zajęć
z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
§6
Szkoła posiada:
a) pracownie i klasopracownie przedmiotowe
b) pracownie technologiczne (warsztatowe) do kształcenia zawodowego
c) bibliotekę z centrum multimedialnym
d) salę gimnastyczną
e) salę lustrzaną
f) boisko wielofunkcyjne
g) siłownię
2. Szczegółowa organizacja, funkcjonowanie oraz zadania realizowane w pracowniach
i obiektach, o których mowa w pkt. 1 określone są w stosownych regulaminach
umieszczonych na terenie obiektów.
1.
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3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki oraz
teren szkoły objęte są monitoringiem kamer elektronicznych.
2.

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§7

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu, realizują cele i zadania określone w Ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
w szczególności:
1) podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego,
2) umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz w technikum świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
3) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, stosownie
do warunków szkoły i wieku uczniów,
4) sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb i możliwości szkoły,
5) kształtują przyszłych absolwentów: ambitnych, ciekawych świata, kierujących się
uniwersalnym systemem wartości, mających poczucie własnej wartości,
odpowiedzialnych, opiekuńczych, wrażliwych i tolerancyjnych, przygotowanych
do życia w warunkach współczesnego świata,
6) umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu.
2. Kształcenie w szkołach wchodzących w skład Zespołu ma na celu w szczególności:
1) praktyczne i teoretyczne przygotowanie wykwalifikowanych techników,
2) zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego niezbędnego do wykonywania zawodu
i umożliwiającego dalszą naukę,
3) wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej
poprzez m.in. popularyzowanie nowości wydawniczych, współpracę z ośrodkiem,
4) współpracę z instytutami naukowymi, uczelniami rolniczymi, instytucjami
nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, organizowanie
wyjazdów na wystawy rolnicze, czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska
i kraju, dostęp do innych środków masowego przekazu,
5) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
6) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej,
7) kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, obywatelskich, patriotycznych
i przedsiębiorczych,
8) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
kształtowanie postaw sprzyjających aktywności społecznej i umiejętności spędzania
czasu wolnego,
9) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie
i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
3. Szkoła posiada i realizuje szkolny program profilaktyczno-wychowawczy
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, który
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opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, a
w szczególności mające na celu:
a) tworzenie bezpiecznego, wolnego od agresji, przemocy i uzależnień środowiska
wychowawczego szkoły,
b) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz ich rodzin, a także poszukiwanie
form wsparcia,
c) diagnozę i kształtowanie umiejętności emocjonalnych uczniów,
d) kształtowanie umiejętności w zakresie współdziałania w grupie oraz rozwiązywania
konfliktów,
e) kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
f) wspomaganie rozwoju uczniów w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem,
g) kształtowanie postaw etycznych, kultury życia oraz postaw prozdrowotnych,
h) dostarczanie uczniom wiedzy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałanie uzależnieniom.
§ 7a
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów.
1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się poprzez między
innymi objęcie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów mających
trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej, a także uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych,
kółkach przedmiotowych przygotowujących do konkursów i olimpiad),
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej.
3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
4. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
6. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pińczowie oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę technikum celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
7. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
8. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku
uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:
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1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe,
nadobowiązkowe i pozalekcyjne,
2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem
pełnienia dyżurów,
3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny:
a) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe
z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub
krajoznawczo-turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 25 uczniów,
b) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być
zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów,
c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 10
uczniów.

1.

2.
3.

4.

§7b
Doradztwo zawodowe
Celem ogólnym doradztwa zawodowego w technikum jest przygotowanie uczniów
do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania
zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych
zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.
Główne zadania doradcy zawodowego:
1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
pomoc w planowaniu kształcenia;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych
porad uczniom i ich rodzicom;
4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;
5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom
i rodzicom;
6) wskazanie uczniom, rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom dodatkowych
źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
i światowym.
W technikum w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani
są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy,
nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, doradca
zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna.

§7c
Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem
społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w klasach ogólnodostępnych1
w formie kształcenia specjalnego w integracji2 ze środowiskiem szkolnym.
1

Może też być wariant w klasach integracyjnych i klasach specjalnych.
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1) Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami3 i dostarczone do szkoły
z wnioskiem rodziców, niepełnoletniego ucznia o objęcie ucznia kształceniem
specjalnym.
2) Dyrektor dla każdego ucznia4 objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół
nauczycieli i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i ocenę
efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
3) Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
a) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który
zawiera informacje o dostosowaniu programów nauczania oraz organizacji
zajęć szkolnych do rozpoznanych i zdiagnozowanych potrzeb ucznia;
b) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
c) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne.
4) Szkoła realizuje programy integracji przygotowujące uczniów objętych kształceniem
specjalnym do samodzielności w życiu dorosłym, w tym wyboru miejsca pracy lub
dalszego kształcenia.5
5) Rodzicom ucznia objętego kształceniem specjalnym, a także pełnoletnim uczniom
objętym kształceniem specjalnym przysługuje prawo uczestniczenia w organizacji
kształcenia specjalnego, w tym do czynnego udziału w posiedzeniach zespołu o którym
mowa w ust. 3.
6) Szkoła we współpracy z rodzicami, uczniem niepełnoletnim, poradnią psychologicznopedagogiczną i innymi instytucjami buduje wspólną strategię działań wspierających
ucznia objętego kształceniem specjalnym, realizowanych w szkole i w domu.
7) Koordynatorem kształcenia specjalnego w szkole jest nauczyciel posiadający
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej6 zatrudniony w celu współorganizowania
kształcenia specjalnego.
§8
Szkoła realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do potrzeb uczniów oraz
możliwości Zespołu, w szczególności poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Zespołu podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek
i innych form organizowanych przez Zespół, a także poza terenem Zespołu,
2) organizowanie i pełnienie dyżurów porządkowych,
3) zapoznawanie uczniów z podstawowymi zasadami bhp i przepisami
przeciwpożarowymi,

2

Integracja ze środowiskiem szkolnym nie oznacza konieczności organizowania oddziałów integracyjnych. To także realizacja kształcenia
specjalnego poprzez włączenie.
3

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743)
4

Powołanie tego zespołu jest obligatoryjne - patrz §12 ust. 3-12 Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm)
5

To zadanie należy także uwzględnić w szkolnym systemie doradztwa zawodowego.

6

To rozwiązanie fakultatywne, szkoła może wskazać pedagoga, psychologa lub innego nauczyciela.
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4) położenie szczególnego nacisku na sprawne wdrażanie uczniów klas pierwszych
w życie Zespołu,
5) otoczenie szczególną opieką uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej
lub rodzinnej,
6) pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
3. ORGANY SZKOŁY
§9
Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
Wprowadza się następujące skróty dla ww. organów: RP – Rada Pedagogiczna, RR – Rada
Rodziców, SU – Samorząd Uczniowski.
§ 10
Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia RP jego wyniki,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) stwarza warunki do działania w szkole: 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 szkoły,
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia,
11) sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych,
13) przyjmuje uczniów do szkoły i skreśla z listy uczniów w przypadkach i według procedur
określonych w Rozdziale VI niniejszego statutu,
14) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
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2) przyznawania nagród zgodnie z regulaminem oraz wymierzania kar porządkowych
zgodnie z Kodeksem Pracy,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii RP i RR w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły,
4) dokonywania oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
5) organizacji wewnętrznej pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania.
15) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej oraz
za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
16) współpracuje z RP, RR, SU organem prowadzącym i nadzorującym w wykonywaniu
swoich obowiązków,
17) wykonuje wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa.
Sposób powołania dyrektora i odwołania z pełnionej funkcji regulują przepisy ustawy
o systemie oświaty i stosowne rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty.
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go kierownik praktycznej nauki zawodu.
§ 11
1. W kierowaniu szkołą dyrektor korzysta z pomocy:
1) kierownika praktycznej nauki zawodu,
2) kierownika warsztatów szkolnych,
3) głównego księgowego szkoły,
4) kierownika administracyjno - gospodarczego
2. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych stanowisk kierowniczych
określają zakresy czynności.
§ 12
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna działa
na podstawie ustalonego regulaminu swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej
są protokołowane.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację
kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
2) projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
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RP wykonuje wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 13
Rada Rodziców.
W szkole działa RR, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.
1. Skład Rady Rodziców.
1) W skład RR wchodzi po jednym przedstawicielu z 3-osobowych rad
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców
(opiekunów) uczniów danego oddziału.
2) W wyborach, o których mowa w ppkt. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
(opiekun).
3) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
2. RR uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
z niniejszym Statutem i określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli tych rad do RR.
3. RR w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców
współdziałającym z dyrektorem, RP, SU, władzami oświatowymi i powiatowymi oraz
innymi organizacjami i instytucjami.
4. RR wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania
ww. środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin RR.
5. Do uprawnień i obowiązków RR należy:
1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
3) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,
4) udzielanie pomocy SU, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym
w szkole,
5) występowanie do dyrektora w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy
stopień awansu zawodowego,
7) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy
nauczyciela,
8) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora,
9) uchwalanie w porozumieniu z RP programów działania szkoły w zakresie
wychowania i profilaktyki,
10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
11) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących
szkoły do dyrektora, RP, organu prowadzącego i nadzorującego.
12) Wykonuje wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 14
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Samorząd Uczniowski
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Podstawową jednostką SU jest zebranie uczniów danego oddziału.
3. Zebranie uczniów wybiera spośród siebie "klasową radę uczniów", składającą
się z 3 osób.
4. Wszyscy członkowie rad klasowych uczniów tworzą Zarząd Samorządu
Uczniowskiego.
5. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowania równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
7. Samorząd może przedstawić RP oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
2) prawo jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wynikiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki SU,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
7) Prawo organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.
8. Przedstawiciele samorządu mogą być zapraszani na posiedzenia RP w sprawach
ich dotyczących. W podejmowaniu uchwał i decyzji mają głos doradczy.
9. Kadencja SU trwa 1 rok.
10. Zarząd Samorządu Uczniowskiego na pisemny wniosek dyrektora szkoły może
opracowywać na piśmie opinię o pracy nauczyciela ocenianego.
1) opinia powinna być opracowana w oparciu o anonimowe ankiety uczniowskie
2) ankietę przeprowadza się w minimum trzech klasach, w których nauczyciel
ma najwięcej zajęć,
3) ankiety stanowią załącznik do opinii,
4) nauczyciel oceniany może wnieść do dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenia
do opinii SU.
11. SU wykonuje wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 15
Zasady współdziałania organów szkoły.
1. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
2. Uchwały organów prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji są dostępne
do wiadomości w szkole .
3. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami:
1) przewodniczący mogą zapraszać się na zebrania organów
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2) przewodniczący informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich
działalności.
4. Zasady rozwiązywania sporów między organami szkoły:
1) spory między dyrektorem a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący
lub nadzorujący (w zależności od rodzaju sporu),
2) spory między RR, RP i SU rozstrzyga dyrektor.
5. Wymienione organa szkoły tworzą regulaminy własnej działalności, które nie mogą
być sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.
4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 16
1.
2.

Rok szkolny rozpoczyna się dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia
następnego roku.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii określa w każdym roku rozporządzenie ministra właściwego
do spraw oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 17

1.

2.

3.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia danego
roku (z późniejszymi zmianami), na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego
szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja
danego roku.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 18

1.
2.

3.
4.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, na których konieczność takiego podziału
wynika z treści programu nauczania i rozporządzenia ministra właściwego do spraw
oświaty. W szczególnych sytuacjach można tworzyć grupy międzyoddziałowe
w odniesieniu do nauczania języków obcych z uwzględnieniem umiejętności językowych
ucznia.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
Godzina lekcyjna i godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwają 45 minut.
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5.

Rada pedagogiczna szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania
godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy
czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 19
1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone poza
systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także
podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się na podstawie § 18 ust. 4.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę
środków finansowych.
§ 20
Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych.
Zajęcia praktyczne są realizowane w warsztatach szkolnych i w gospodarstwie szkolnym.
Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określa „Organizacja praktycznej nauki
zawodu” w ZSCKR w Chrobrzu.
§ 20a
1. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie
programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora
technikum.
2. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w
tym również w okresie ferii letnich (czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki ulega wówczas
odpowiedniemu skróceniu).
3. Praktyki zawodowe mogą być odbywane w warsztatach szkolnych lub
indywidualnych gospodarstwach rolnych (w przypadku zawodu technik rolnik)
bądź we wskazanych przez Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu zakładach
żywienia zbiorowego (w przypadku zawodu technik żywienia i usług
gastronomicznych).
§ 21
Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1. W szkole działa biblioteka służąca do realizacji: potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowania wiedzy o obowiązujących przepisach prawa
w dziedzinie oświaty.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice
(na miejscu).
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
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1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej,
z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
4. Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
1) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach
bądź oddziałach),
2) efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.
5. Godziny pracy biblioteki są określone tak, aby umożliwić dostęp do zbioru podczas
zajęć i po ich zakończeniu.
6. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza
określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki.
§ 21a
Organizacja Wolontariatu w ZSCKR w Chrobrzu
1. Informacje ogólne.
1) Wolontariat działa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława
Chrobrego w Chrobrzu.
2) Opiekunami są pracownicy pedagogiczni szkoły.
3) Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
4) Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
5) Wolontariat w ZSCKR w Chrobrzu to organizacja uczniowska, której członkowie chcą
udzielać osobom chorym i potrzebującym wsparcia, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne, kulturalne.
6) Wolontariat podejmuje działania charytatywne, zarówno szkolne – po otrzymaniu
zgody dyrekcji, jak i pozaszkolne – po otrzymaniu zezwolenia władz lokalnych.
7) Wolontariat działa poprzez:
- zbieranie ofiar do puszek kwestarskich
- pozyskiwanie darczyńców
- pozyskiwanie wolontariuszy
- dokonywanie dobrowolnych wpłat na wyznaczone konto bankowe
- sprzedaż przedmiotów i usług
8) Wolontariat współpracuje z placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi, rodzicami
uczniów, środowiskiem lokalnym.
9) Informacji na temat pracy Wolontariatu udziela dyrekcja szkoły i opiekunowie
Wolontariatu.
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Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy organizacji są zamieszczane na stronie
internetowej szkoły w zakładce: Wolontariat.
10) Dokumentacja dotycząca działalności Wolontariatu znajduje się u opiekuna.
11) W ramach działań Wolontariatu funkcjonuje Klub Honorowych Dawców Krwi.
2. Cele i działania.
1) Zapoznanie młodzieży z ideą Wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3) Kształtowanie postaw prospołecznych.
4) Rozwijanie empatii i zrozumienia.
5) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8) Angażowanie się w działanie na rzecz społeczności o charakterze regularnym
akcyjnym.
3. Prawa wolontariusza.
1) Do Wolontariatu może należeć każdy uczeń ZSCKR w Chrobrzu, po wyrażeniu
takiej woli.
2) Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy działań.
3) Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym
nauki w szkole i pomocy w domu.
4) Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków
Wolontariatu.
5) Każdy może przystąpić do klubu, jak i od niego odejść.
6) Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę w formie pochwały do wychowawcy,
rady pedagogicznej, dyrekcji szkoły, a także w formie podziękowania na piśmie.
4. Obowiązki wolontariusza.
1) Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
na działanie w Wolontariacie.
2) Do Klubu Honorowych Dawców Krwi mogą należeć pełnoletni uczniowie, po
odbyciu wcześniejszego szkolenia przeprowadzonego przez opiekuna Klubu lub
pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
3) Wolontariusze szanują siebie i innych.
4) Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
5) Wolontariusz może zostać skreślony z listy Wolontariuszy za nieprawidłowe
zachowanie podczas akcji krwiodawstwa, akcji charytatywnej lub przygotowań do
niej.
5. Zadania koordynatorów.
1) Planowanie działalności.
2) Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
3) Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4) Reprezentowanie wolontariuszy
5) Przyjmowanie i odwoływanie członków organizacji.
6) Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7) Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
6. Postanowienia końcowe
1) Regulamin obowiązuje wszystkich członków Wolontariatu.
2) Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków.
3) Społeczność szkolna aktywnie wspiera działania Koła.
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§ 21 b
Organizacja Internatu

1. Postanowienia ogólne
1) Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół.
2) Internat jest placówką koedukacyjną, wspomagającą pracę szkoły.
3) W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się
do tworzenia rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu wychowaniu, dobrej nauce,
pracy i prawidłowemu współżyciu wychowanków.
2. Zadania internatu
Do zadań realizowanych przez internat należy:
1) Zapewnienie właściwych warunków mieszkalnych i sanitarno-higienicznych.
2) Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia (za całkowitą odpłatnością).
3) Zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań
i uzdolnień.
4) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie imprez
kulturalnych.
5) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych.
6) Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i samorządności.
7) Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji,
życzliwości i odpowiedzialności.
8) Przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i własnej rodzinie.
9) Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji
narodowych.
3. Organizacja pracy w internacie
1) Pracą w internacie kieruje Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu powołany przez
dyrektora Zespołu Szkół.
2) Kierownikowi podlegają wszyscy pracownicy dydaktyczni oraz administracyjnoobsługowi internatu.
3) Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi opiekuje się
przydzielony wychowawca.
4) Liczbę grup wychowawczych ustala się na każdy rok szkolny w zależności od ilości
mieszkańców internatu.
5) Internat zapewnia również opiekę wychowawczą w godzinach nocnych (2200- 600).
4. Prawa wychowanka
Prawa wychowanka określa Statut Zespołu Szkół, a ponadto wychowanek ma prawo do:
1) Zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.
2) Opieki lekarskiej na zasadzie współpracy z rejonową placówką służby zdrowia.
3) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki,
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i zdolności.
4) Wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
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5) Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów
związanych z postępami w nauce, zamieszkaniem w internacie lub osobistych.
6) Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi
formami przemocy fizycznej i psychicznej.
7) Współudział w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych
internatu.
8) Zwolnienia w całości lub części z opłaty socjalnej oraz odliczenia należności
za wyżywienia za okres swojej nieobecności w internacie po uprzednim zgłoszeniu
kierownikowi internatu lub wychowawcy.
9) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie
oraz - w porozumieniu z wychowawcą - w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
10) Przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za zgodą wychowawcy.
11) Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie.
5. Obowiązki wychowanka
Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
oraz niniejszym Regulaminie, a zwłaszcza:
1) Przestrzegać wszystkich zasad współżycia w grupie i ustalonego rozkładu dnia.
2) Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, optymalnie wykorzystywać czas
i warunki do nauki.
3) Uczestniczyć aktywnie w zajęciach, a także współuczestniczyć w organizacji różnych
form spędzania czasu wolnego w internacie.
4) Utrzymać higienę osobistą oraz czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywa.
5) Dbać o sprzęt internatowy, porządek na terenie internatu, a także dokonywać
drobnych napraw pod nadzorem wychowawcy.
Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne zniszczenie sprzętu
i urządzeń w internacie.
6) Terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i zamieszkanie w internacie
(do 10-go dnia każdego miesiąca).
7) Przestrzegać zasad BHP i ppoż.
8) Uzyskiwać zgodę kierownika internatu lub wychowawcy na każdorazowy wyjazd
z internatu w ciągu tygodnia, ale tylko za okazaniem pisemnej zgody rodziców
lub prawnych opiekunów.
9) Współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
10) Wykonywać polecenia kierownika i wychowawców.
11) Przebywać na terenie internatu w obuwiu domowym.
12) Przestrzegać rozkładu dnia.
Ponadto na terenie internatu kategorycznie zabrania się:
1. Posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu
oraz przyjmowania leków bez wskazań lekarza.
2. Wprowadzania do internatu osób niebędących mieszkańcami bez zgody wychowawcy.
3. Samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli.
4. Przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy (internat
nie odpowiada za nie).
Regulacje dotyczące sytuacji związanej z COVD-19 zawarto w aneksie do Statutu.
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§ 21 c
CEREMONIAŁ SZKOLNY

1. Symbolem ZSCKR im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu jest sztandar szkoły, który bierze
udział we wszystkich doniosłych momentach życia szkoły. Reprezentuje Zespół
w uroczystościach państwowych.
2. W szkole dniami galowymi są: dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dzień
pożegnania maturzystów i egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe. W te dni obowiązuje uczniów strój galowy: dla chłopców marynarka, koszula,
krawat i ciemne spodnie, a dla dziewcząt ciemna spódnica i biała bluzka.
3. Poczet sztandarowy wyłaniany jest przez Radę Pedagogiczną na wniosek Samorządu
Uczniowskiego i wychowawców klas spośród najlepszych uczniów, godnych
reprezentowania społeczności szkolnej.
4. Przekazanie sztandaru szkoły odbywa się w czasie uroczystości wręczenia świadectw
ukończenia szkoły, w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. Na uroczystości obecne
są dwa poczty sztandarowe: absolwentów i klas młodszych.
§ 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
W każdej szkole obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw
podręczników.
Zasady oceniania postępów w nauce oraz zachowania, regulują Wewnątrzszkolne
Zasady Oceniania ZSCKR w Chrobrzu (w skrócie: WZO)
Zasady i procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie regulują odrębne przepisy.
Zasady organizacji systemu doradztwa zawodowego określa wewnątrzszkolny
regulamin.
Dla prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w szkole zatrudniony
jest pedagog szkolny.
§ 23

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 24
1. Szkoła stwarza uczniom możliwość spożycia, co najmniej jednego ciepłego posiłku.
2. Zasady odpłatności ustala podmiot prowadzący kuchnię.
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§ 25
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy do szkoły
szkoła zapewnia opiekę w internacie.
2. Zajęcia opiekuńcze w internacie dla uczniów dojeżdżających są pozalekcyjnymi formami
wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły, które szkoła organizuje.
3. Organizacja ww. zajęć jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.

§ 26
1. Uczniowie szkoły mogą czasowo mieszkać w internacie.
2. Prawa i obowiązki mieszkańców internatu określa jego regulamin .
§ 27
1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem warunków lokalowych i spełnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
2. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z pomieszczeń do nauki z niezbędnym
wyposażeniem.
3. Uczniowie ZSCKR korzystają z profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ośrodku
Zdrowia w Chrobrzu. Szkoła planuje stworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej w budynku należącym do ZSCKR.
4. Opiekę nad uczniami sprawuje:
1) na zajęciach edukacyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) na przerwach śródlekcyjnych – nauczyciel dyżurujący,
3) w czasie wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę – osoby wyznaczone
do opieki nad uczestnikami imprezy.

§ 28
1. Dyrektor rozstrzyga spory w relacjach: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel –
nauczyciel, nauczyciel – rodzic. W trakcie rozstrzygania sporu ma prawo zasięgania
opinii: wychowawcy, nauczyciela, rodzica.
2. Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi
na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego .
3. W sprawach określonych decyzjami administracyjnymi i organizacyjnymi dyrektora
szkoły: uczniom, nauczycielom i rodzicom przysługuje prawo odwołania się do organu
wskazanego w decyzji.
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5. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 29
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: warsztatów szkolnych,
administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1,
określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia
ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji
kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Tworzą również zestaw
podręczników dla tego oddziału. W miarę potrzeb dokonując ich modyfikacji.
Przewodniczącym zespołu jest wychowawca danego oddziału.
5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, problemowo
– zadaniowe lub inne w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący,
powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
6. Do zadań zespołów, o których mowa w ust 5 może należeć w szczególności:
1) opracowanie i nowelizacja programu profilaktyczno-wychowawczego,
2) opracowanie i nowelizacja WSO,
3) opracowywanie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie,
4) opracowywanie planu pracy na dany rok szkolny.
§ 30
1. Nauczyciel
1) obowiązki:
a) realizuje program podstawy kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie,
wychowania i opieki na zajęciach edukacyjnych z uwzględnieniem celów
i zadań szkoły,
b) wzbogaca własny warsztat pracy, może wnioskować o jego wzbogacenie lub
modernizację do dyrektora,
c) wspiera swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania,
d) systematycznie ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia
e) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,
f) respektuje prawa ucznia określone w statucie szkoły,
g) informuje wychowawcę klasy oraz Radę Pedagogiczną o osiągnięciach
i wynikach dydaktyczno – wychowawczych uczniów,
h) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych
w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
i) prowadzi dokumentację pedagogiczną przedmiotu, koła zainteresowań i innych
zajęć edukacyjnych.
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j) indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a - c,
który jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole,
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii
k) informuje wychowawcę klasy o stwierdzeniu, że uczeń ze względu na potrzeby
rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia
pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz niezwłocznie udziela uczniowi tej
pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
l) przestrzega zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń ujętych w organizacji roku
szkolnego,
m) w wyznaczonym terminie zapoznaje uczniów i ich rodziców z kryteriami
oceniania oraz zasadami podwyższania proponowanej oceny semestralnej
(końcoworocznej).
2) prawa:
a) decyduje o doborze metod i form nauczania, programów nauczania,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
b) w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub innych dodatkowych zajęć
edukacyjnych opracowuje program ww. zajęć i przedkłada dyrektorowi celem
dopuszczenia do realizacji,
c) decyduje o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie postępów w nauce,
d) informuje o zachowaniu i postępach w nauce wychowawcę klasy,
e) ma prawo wnioskować do wychowawcy w sprawie nagród, wyróżnień i kar
regulaminowych dla uczniów.
3) odpowiada za:
a) poziom wyników dydaktycznych w swoim przedmiocie w klasach i zespołach
w jakich działał, stosownie do realizowanego programu i warunków pracy,
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych
mu przydzielonych,
c) tragiczne skutki, wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
na zajęciach oraz poza zajęciami w sytuacjach sprawowania opieki nad
powierzonymi uczniami,
d) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku,
na wypadek pożaru lub ogłoszenia ewakuacji,
e) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły,
przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku
nadzoru i zabezpieczenia.
2.Nauczyciel wychowawca
1) programuje i organizuje proces wychowania w zespole klasowym,
a w szczególności:
a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w grupie,
rodzinie i społeczeństwie,
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2)

b) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole klasowym, a także między
swoimi wychowankami a innymi uczniami w szkole,
c) współpracuje z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale,
koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę
nad uczniami z trudnościami w nauce i wychowaniu rozpoznając ich
sytuację materialną i społeczną,
d) współpracuje z rodzicami wychowanków, radą oddziału, informuje
rodziców o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,
włącza rodziców w organizacyjne i wychowawcze sprawy klasy,
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno
– pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich
wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
f) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego, dziennik, arkusze
ocen, wypełnia świadectwa uczniów, odpowiada za komunikację
z rodzicami,
g) współpracuje z samorządem klasy i rodzicami uczniów w realizacji
programu działań wychowawczych i profilaktycznych,
h) zapoznaje wychowanków i rodziców: ze Statutem oraz z terminarzem
i procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
i) sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji maturalnej i deklaracji
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
j) w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną, w porozumieniu z dyrektorem, planuje,
koordynuje, ustala formy oraz okres i wymiar godzin udzielania tej
pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wraz z zespołem tworzy indywidualny program edukacyjno terapeutyczny,
k) informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy,
l) prowadzi
dokumentację
dotyczącą
organizowania
pomocy
psychologiczno – pedagogicznej swoich wychowanków
uprawnienia i odpowiedzialność:
a) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej w swojej pracy
wychowawczej od dyrektora szkoły oraz instytucji wspomagających
szkołę,
b) ustala oceny z zachowania dla swoich wychowanków zgodnie
z zasadami zawartymi w WSO i po konsultacji z zespołem
wychowawczym i zespołem klasowym,
c) ma prawo ustanowić (przy współudziale z radą oddziału) własne formy
nagradzania i motywowania wychowanków,
d) wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, społecznych
i materialnych swoich wychowanków do dyrektora szkoły,
e) odpowiada za osiąganie celów wychowawczych swojego oddziału,
f) odpowiada za integrację wysiłków nauczycieli i rodziców wokół
programu wychowawczego oddziału i szkoły,
g) odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich
wychowanków.
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3.

Nauczyciel bibliotekarz:
1)
udostępnia zbiory biblioteczne,
2)
udziela informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych,
3)
informuje uczniów i nauczycieli o nowościach zbioru,
4)
udziela porad w wyborach czytelniczych, zachęca uczniów do świadomego
wyboru lektury,
5)
inspiruje czytelnictwo, prowadzi przysposobienie czytelnicze i kształcenie
uczniów jako użytkowników informacji,
6)
informuje wychowawców i innych nauczycieli o zaangażowaniu uczniów
w czytelnictwie,
7)
gromadzi i ewidencjonuje zbiory oraz przygotowuje analizy i sprawozdania
na posiedzenia Rad Pedagogicznych,
8)
prowadzi centrum informacji naukowej.
4. Pedagog szkolny
1.) zadania:
a) ogólnowychowawcze:
- współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi
instytucjami wspierającymi wychowanie młodzieży,
- poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,
- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych młodzieży,
- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej
uczniom;
b)
profilaktyka wychowawcza:
- diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój młodzieży,
podejmowanie działań zaradczych,
- prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów
profilaktycznych,
- organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji,
innych zagadnień wychowawczych;
c)
indywidualna opieka pedagogiczna:
- pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych
(mediacje),
- pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na
specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych,
- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego
młodzieży, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie
trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra);
d)
pomoc materialna:
- współpraca z GOPS, MOPS, PCPR, dyrekcją, nauczycielami w celu
udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom
w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne),
- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych
środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich;
e)
orientacja zawodowa:
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- gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa
zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym,
zajęcia z młodzieżą,
- współpraca
z instytucjami,
zajmującymi
się
poradnictwem
zawodowym;
4) odpowiada za:
a) rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn
niepowodzeń szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej
na terenie szkoły;
b) imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy
dydaktycznej, wychowawczej i materialnej;
c) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi placówkami
wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym - za terminowość
zasadność i kompletność składanych dokumentów do tych placówek;
d) właściwą realizację obowiązku nauki przez uczniów;
e) rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku;
f) informowanie dyrektora szkoły o wszelkich trudniejszych problemach
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas
wykonywania swoich obowiązków;
5) uprawnienia
a) może żądać od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi,
rodziców i uczniów niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia
właściwej realizacji ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych
i materialnych uczniów;
b) wzywać rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących
wychowania i nauki ich dzieci;
c) wzywać uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzenie niezbędnych
badań pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga
szkolnego;
d) wnioskować do dyrektora szkoły w sprawach planowania i organizacji
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
e) udzielać wskazówek metodycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach
rozwiązywania
problemów
dydaktycznych
wychowawczych
i opiekuńczych;
f) wnioskować o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań
i współpracujących ze szkołą;
g) wystawiać na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach
w sprawach merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu - opinia taka
musi być każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły.
5

Pracownicy niepedagogiczni.
1) Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem
ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły.
2) Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność, ustala
dyrektor.
3) Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (warsztatów szkolnych,
administracyjnych i obsługowych) oblicza się na podstawie stawek
zaszeregowania, zgodnych z regulaminem wynagradzania.
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4) Ponadto pracownicy niepedagogiczni mają:
a) obowiązek informowania kadry pedagogicznej o zaistniałych sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu,
b) wspomagać
nauczycieli
w wykonywaniu
zadań
związanych
z bezpieczeństwem,
c) udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnych.
Szczegółowe zakresy praw i obowiązków (zadań) wszystkich pracowników są opisane
w indywidualnych zakresach czynności.
§ 31
1.
2.

3.
4.

Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
W ZSCKR działają:
1) zespoły:
a) przedmiotów ogólnokształcących,
b) przedmiotów zawodowych,
c) wychowawczy.
2) zespoły doraźne - wynikające z potrzeb szkoły.
Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły
na wniosek zespołu.
Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów
szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych programów nauczania.
6. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 32
Zasady rekrutacji
1. Do szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, dyrektor szkoły powołuje
szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
1) ustalenie szczegółowych zasad rekrutacji zgodnych z ustawą o systemie
oświaty i zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z podaniem
odpowiednich terminów),
2) ustalenie list przyjętych do poszczególnych typów szkół zgodnie z zasadami
rekrutacji ustalonymi w szkole
3) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego wstępnego
i ostatecznego.
4. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie, którzy osiągną wymaganą w danej
szkole liczbę punktów.
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5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane
na podstawie odrębnych przepisów.
6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty
w sekretariacie szkoły:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej,
d) dwa zdjęcia
e) kartę zdrowia dziecka
f) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia
w zawodzie
g) oświadczenie o wyrażeniu chęci uczęszczania na zajęcia religii lub etyki
7. Terminy składania ww. dokumentów określają odrębne przepisy.
§ 33
1. Uczeń 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 oraz ochronę i poszanowanie godności,
2a) pełnoletni uczeń wyraża pisemną zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno
- pedagogicznej
3) życzliwego
i podmiotowego
traktowania
w procesie
dydaktyczno
– wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych
osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) sprawiedliwej i obiektywnej oceny zgodnie z zasadami WSO,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
9) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi
przepisami,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i zasobów
biblioteki,
11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w SU oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,
12) złożenia skargi do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz
przygotowywania się do nich,
2) przestrzegania właściwego zachowania i zasad kultury współżycia w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
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3) usprawiedliwiania w wyznaczonym terminie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych,
4) brania aktywnego udziału w życiu szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz,
5) respektować zarządzenia i postanowienia dyrektora szkoły, wychowawców
i nauczycieli oraz przestrzegać postanowień statutowych,
6) noszenia odpowiedniego stroju codziennego i galowego, i dbania o jego czysty
i schludny wygląd,
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie szkoły,
8) ponosić odpowiedzialność za podjęte zobowiązania,
9) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
10) poinformować pracodawcę i szkołę o nieobecności na praktyce zawodowej w dniu
poprzedzającym nieobecność
11) przestrzegać warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
3. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego
i wyglądu ucznia zawarte w Regulaminie Uczniowskim.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne przedmioty przynoszone przez
ucznia do szkoły.
§ 34
1. Na wniosek rodziców w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
i w porozumieniu z organem prowadzącym uczniowi może być przyznane nauczanie
indywidualne. Dyrektor organizuje ww. nauczanie dokonując stosownych zmian
w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny w oparciu o stosowne przepisy.
2. W przypadku uczniów przychodzących z innych szkół ewentualne zaległości wynikłe
z różnic programowych są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli
danych przedmiotów lub na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych przez szkołę.
3. Uczeń może być przeniesiony do klasy równoległej tylko z powodów organizacyjnych
i za zgodą rodziców.
§ 35
1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,
2) rzetelną naukę i zachowanie,
3) pracę społeczną na rzecz szkoły lub lokalnej społeczności,
4) postawę służącą za wzór i godną naśladowania w określonych sytuacjach.
2. W zależności od rodzaju i wielkości zasług nagrodami są:
1) pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,
2)pochwała samorządu klasowego lub szkolnego udzielona na forum klasy,
3) pochwała dyrektora udzielona indywidualnie, wobec klasy lub na forum całej
społeczności szkoły,
4) dyplom uznania,
5) list pochwalny dla rodziców ucznia,
6) nagroda rzeczowa lub puchar,
7) stypendium Dyrektora Szkoły.
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3. Prawo wnioskowania o nagrodę mają: SU po konsultacji z opiekunem SU
lub samorząd klasowy po konsultacji z wychowawcą, wychowawca, dyrektor
po konsultacji z wychowawcą.
4. Średnio na oddział klasowy przeznacza się trzy nagrody.
§ 36
1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie swoich obowiązków.
2. W zależności od rodzaju przewinienia karami są:
1) upomnienie wychowawcy lub dyrektora szkoły,
2) nagana wychowawcy lub dyrektora szkoły,
3) zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznej w SU – wydane przez dyrektora
po konsultacji z opiekunem SU,
4) w przypadku dewastacji mienia szkoły rodzice (prawni opiekunowie) pokrywają
koszty naprawy.
3. Nagana wymaga wspólnej konsultacji wychowawcy i dyrektora oraz są podawane
do wiadomości rodziców ucznia.
4. Wnioskować w sprawie udzielenia kary może:
1) samorząd klasowy po konsultacji z wychowawcą,
2) SU po konsultacji z opiekunem SU,
3) nauczyciel lub wychowawca,
4) dyrektor.
5. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary do:
1) dyrektora w przypadku ukarania przez wychowawcę,
2) Kuratora w przypadku ukarania przez dyrektora.
6. Dyrektor zobowiązany jest do ustosunkowania się do wymierzonej kary powodując jej
anulowanie lub podtrzymanie.
7. Udzielona prawomocna kara jest uwzględniana przy ustalaniu oceny z zachowania.
§ 37
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów. Skreślenie następuje w wyniku decyzji
administracyjnej dyrektora na podstawie uchwały RP przy zachowaniu procedur
opisanych w WSO.
2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w sytuacji:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów
i pracowników szkoły,
2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,
3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem
na terenie szkoły i w jej obrębie,
4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również
pracowników szkoły,
5) dopuszczania się kradzieży,
6) fałszowania dokumentów państwowych,
7) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy
klasy,
8) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności
bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.
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7. RODZICE
§ 38
1. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych szkoły,
2) znajomości Statutu wraz z kryteriami oceniania zawartymi w WSO,
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w zakresie jego postępów
w nauce i zachowania,
4) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
6) aktywnego działania na rzecz szkoły poprzez pracę w reprezentacji rodziców, jaką
jest RR,
7) składania skarg na działalność szkoły i jej organów,
8) decydowania w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
swojemu dziecku
2. Rodzice mają obowiązek:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
3) zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju wymaganego przez szkołę i dbania
o jego schludny wygląd,
4) zapewnienia dziecku podręczników i innych przyborów szkolnych wymaganych
przez szkołę.
3. Sposobami komunikowania się rodziców ze szkołą są:
1) zebrania rodziców danego oddziału,
2) konsultacje z wychowawcą,
3) indywidualne spotkania uzgodnione z nauczycielem.
4) korespondencja w e-dzienniku
4. W celu skomunikowania się z rodzicami szkoła powiadamia:
1) poprzez ucznia,
2) telefonicznie, poprzez e-dziennik lub listem poleconym – w zależności od potrzeb
i sytuacji
8. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW
§ 39
Funkcje i cechy Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
1. WZO spełnia następujące funkcje:
a) informacyjną;
b) motywującą;
c) diagnostyczną;
d) klasyfikacyjną;
e) wychowawczą;
2. System oceniania jest:
a) sprawiedliwy;
b) jawny;
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c) precyzyjnie określa oczekiwania wszystkich społeczności szkolnych.
§ 40
Ocenianiu podlegają:
1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie
szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
c) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
e) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
f) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań
wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
b) ustalanie kryteriów zachowania;
c) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole;
d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali stopni szkolnych;
e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania
i pisemnych prac uczniów;
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7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 41
Zasady oceniania:
1. Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena
końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
3. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
5. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
6. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację

§ 42
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz 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 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;
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
2) opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły w zakładkach pod nazwą
odpowiedniego przedmiotu – dostęp do informacji nieograniczony;
3) w formie wydruku papierowego dostępnego w sekretariacie – dostęp w godzinach pracy
wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust. 5 .
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5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 43
Rodzaje ocen szkolnych.
1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
a) bieżące;
b) klasyfikacyjne:
- śródroczne – na koniec pierwszego półrocza oraz roczne – na zakończenie roku szkolnego,
- końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są
równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu
poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na
podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej.
Oceny końcowe z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są
ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia
z poprzedniego okresu.
§ 44
Jawność ocen.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega
wpisaniu do dziennika lekcyjnego(elektronicznego) bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym
poinformowaniu ucznia o jej skali.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego(elektronicznego).
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1)na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycieli.
§ 45
Uzasadnianie ocen.
1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia na prośbę
ucznia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną
umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń
ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel
realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia
na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów) uzasadniane są pisemnie.
Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:
Imię i nazwisko ucznia: ...............................................................................................................
Data sprawdzianu: .......................................................................................................................
Dział\Tematyka:............................................................................................................................
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Ocena …………………………………………………………………………………………...
Sprawdzaniu podlegało: ………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………………………………….
Liczba uzyskanych punktów:……………………………………………………………………
4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego
uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio
zainteresowanej osobie, w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia
lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność
udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
§ 46
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych
1. Oceny cząstkowe ustala się w stopniach w skali:
stopień celujący 6
stopień celujący minus - 6
stopień bardzo dobry plus +5
stopień bardzo dobry 5
stopień bardzo dobry minus -5
stopień dobry plus +4
stopień dobry 4
stopień dobry minus - 4
stopień dostateczny plus +3
stopień dostateczny 3
stopień dostateczny minus - 3
stopień dopuszczający plus +2
stopień dopuszczający 2
stopień dopuszczający minus - 2
stopień niedostateczny plus +1
stopień niedostateczny 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
4. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów.
5. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania
programowe przedmiotu w danej klasie,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania
nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
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c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi
zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności
techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe
w międzyszkolnych zawodach sportowych,
e) z przedmiotu sztuka - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami
i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej
twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe
konkursy plastyczne);
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej
klasie,
b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym
przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi
ustnych i pisemnych;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej
klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach
programowych ( około 75%),
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej
dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne
usterki stylistyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych
(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne
miedzy treściami,
b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja
i klarowność wypowiedzi;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia
wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności
w formułowaniu myśli,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności
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5. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu
(lub dużą część działu);
2) testy;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) różnego typu sprawdziany pisemne;
7) wypowiedzi ustne;
8) praca w zespole;
9) testy sprawnościowe;
10) prace plastyczne i techniczne;
11) zeszyt przedmiotowy;
12) projekty;
13) prace praktyczne;
14) inne
7. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
a) praca klasowa znaczący wpływ na ocenę okresową:
zasady przeprowadzania:
- uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które
są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym(elektronicznym),
- w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie
więcej niż trzy;
b) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ;
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana
praca klasowa,
c) kartkówka- kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub
pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu
nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
8. W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu;
b) znajomość opisywanych zagadnień;
c) sposób prezentacji;
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna;
e) język;
f) estetyka zapisu;
9. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia;
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
10. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie
podlegają następujące umiejętności:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej;
b) efektywne współdziałanie;
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c) wywiązywanie się z powierzonych ról;
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
11. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 4 /cztery / oceny, a jeśli
w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen
w semestrze wynosi 3 /trzy/.
12. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika
lekcyjnego(elektronicznego). Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia
dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego,
jako informacja dla rodziców.
13. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie
sprawdzania zawartości merytorycznej.
14. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część
materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
15. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe są zwracane uczniom w ciągu dwóch
tygodni. Sprawdzone prace pisemne winny być omówione na lekcji oraz dane uczniom
do wglądu.
16. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane
są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany
do końca semestru.
17. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich
pisemnych sprawdzianów wiadomości.
18. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru bez
uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny
tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje
nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do
dziennika lekcyjnego (elektronicznego) - np. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej,
obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi.
Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych
decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący
nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.
19. Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej na zasadach ustalonych z nauczycielem
prowadzącym zajęcia edukacyjne. Po ocenie poprawianej nauczyciel stawia ukośną kreskę po
czym odnotowuje ocenę poprawioną. Oceny poprawionej nauczyciel nie bierze pod uwagę
przy wystawianiu ocen śródrocznych, końcowych lub rocznych.
20. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:
a) stopień dobry – 4 – db;
b) stopień bardzo dobry – 5 – bdb;
c) stopień celujący – 6 – cel.
21. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte
wg zasady:
a) >95% celujący;
b) 90% - 95% bardzo dobry;
c) 75% - 89% dobry;
d) 51% - 74% dostateczny;
e) 30% - 50% dopuszczający;
f) < 30% niedostateczny.
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22. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku
szkolnego.
§ 47
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Okresy roku szkolnego podawane są w kalendarzu danego roku szkolnego.
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną
w niniejszym WZO.
4. Oceny klasyfikacyjne roczne oraz końcowe ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący 6
stopień bardzo dobry 5
stopień dobry 4
stopień dostateczny 3
stopień dopuszczający 2
stopień niedostateczny 1
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach w skali:
stopień celujący 6
stopień celujący minus - 6
stopień bardzo dobry plus +5
stopień bardzo dobry 5
stopień bardzo dobry minus - 5
stopień dobry plus +4
stopień dobry 4
stopień dobry minus - 4
stopień dostateczny plus +3
stopień dostateczny 3
stopień dostateczny minus - 3
stopień dopuszczający plus +2
stopień dopuszczający 2
stopień dopuszczający minus - 2
stopień niedostateczny plus +1
stopień niedostateczny 1
6. Stopnie klasyfikacyjne śródroczne, roczne oraz końcowe zapisuje się w pełnym brzmieniu.
W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie
skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych.
8. Przyjmuje się, że najwyższą wagę mają oceny za prace klasowe, sprawdziany, kartkówki
dłuższe wypowiedzi, projekty itp.
9. Przyjmuję się, że wagę niższą mają oceny za krótkie wypowiedzi, prace domowe, prace
praktyczne, prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
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10. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości
i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
11. Zaliczone oceny niedostateczne uzyskane w klasyfikacji śródrocznej traktujemy
w rozliczeniu rocznym jako oceny dopuszczające.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
13. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym
okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
16. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych
zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę
nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
17. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego
nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego
przedmiotu.
18. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad
wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
19. O osiągnięciach w postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są
informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub
pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.
20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie
programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia ustala zakres działań w celu
uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia
wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
21. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
§ 47a
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu na
podstawie § 5 ust.4 Statutu prowadzi kształcenie na odległość tzw. on-line do 25% zajęć
z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach działalności innowacyjnej dla
słuchaczy kształcących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
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2. W szczególnych sytuacjach ZSCKR w Chrobrzu może kształcić na odległość 100%
wszystkich zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania:
a) dotyczy uczniów technikum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia indywidualnego,
b) dotyczy wszystkich uczniów i słuchaczy w przypadku:
- zawieszenia zajęcia na czas oznaczony,
- czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
- innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.
3. W przypadku realizacji wszystkich zajęć na odległość obowiązują następujące zasady:
1) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu może
realizować swoje zadania w systemie kształcenia na odległość.
2) ZSCKR w Chrobrzu prowadzi kształcenie na odległość obejmujące realizację:
a) programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego
i podstawę kształcenia w danym zawodzie (dla uczniów technikum),
b) programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia w danym
zawodzie (dla słuchaczy centrum kształcenia ustawicznego).
3) Zajęcia edukacyjne w kształceniu na odległość są prowadzone w formie konsultacji.
4) Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie konsultacji trwają od 45 minut do 60 minut.
5) Ocenianiu bieżącemu w kształceniu na odległość podlegają:
• prace pisemne:
a) prace kontrolne umieszczane na indywidualnym koncie ucznia/słuchacza,
b) referaty,
c) zadania domowe.
• wypowiedzi ustne:
a) wypowiedzi i odpowiedzi na konsultacjach, .
b) aktywność i zaangażowanie ucznia/słuchacza podczas konsultacji,
c) wystąpienia, prezentacje,
d) samodzielne prowadzenie elementów konsultacji ,
• projekty grupowe,
• wykonane przez ucznia/słuchacza prace, np. : prezentacje multimedialne, albumy, zdjęcia
lub filmy wykonanych zadań praktycznych itp.,
• udział i zaangażowanie ucznia/słuchacza w projekty, konkursy itp.,
• przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach.
6) Sprawdzanie bieżących osiągnięć ucznia/słuchacza odbywa się poprzez ocenę, prac
pisemnych, wypowiedzi ustnych i aktywności ucznia proponowanych przez ZSCKR
w Chrobrzu, przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
7) W przypadku prac pisemnych uczeń/słuchacz potwierdza samodzielność wykonania pracy
własnoręcznym podpisem.
8) Wykonane prace pisemne uczniowie/słuchacze mogą przekazać do szkoły poprzez:
a) indywidualne konto,
b) pocztę elektroniczną,
c) pocztę tradycyjną.
9) Podstawą klasyfikowania ucznia/słuchacza uczestniczącego w kształceniu na odległość są
oceny klasyfikacyjne wystawione przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
10) W przypadkach nieuregulowanych powyżej obowiązują dotychczasowe zasady WZO .
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§ 48
Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach.
1. Na 1 miesiąc przed śródrocznym oraz rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanej dla niego
niedostatecznej śródrocznej oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz
powiadomić o przewidywanej niedostatecznej ocenie wychowawcę klasy.
2. Wychowawca klasy na 1 miesiąc przed śródrocznym oraz rocznym zebraniem Rady
Pedagogicznej zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
nagannej ocenie z zachowania.
3. Na 14 dni przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele
zobowiązani są poinformować ucznia oraz wychowawcę klasy tego ucznia o przewidywanych
dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
4. Wychowawca klasy na 14 dni przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej zobowiązany
jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.
§ 49
Zgłaszanie zastrzeżeń.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 50
Ocenianie zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie
bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
w zachowaniu się ucznia.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
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5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej
skali: 1) wzorowe – wz,
2) bardzo dobre – bdb,
3) dobre – db,
4) poprawne – pop,
5) nieodpowiednie – ndp,
6) naganne – ng
7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne
zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne.
Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą
opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli
uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
9. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby
pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów do dziennika lekcyjnego
o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia stosując skrót wz- pochwała, ngnagana .Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca
klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz
opinii ocenianego ucznia.
11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia
ustaloną ocenę.
1) dbałość o własny rozwój, motywacja do pracy;
2) punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia;
3) takt i kultura w stosunkach z ludźmi;
4) dbałość o wygląd zewnętrzny;
5) sumienność i poczucie odpowiedzialności;
6) postawa moralna i społeczna;
7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
8) dbałość o zdrowie swoje i innych, postawa wobec nałogów i uzależnień;
9) zaangażowanie w życie szkoły i klasy.
13. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klas;,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
4) pedagog,
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
14. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
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15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
16. 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 głosowania
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
17. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie
może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
18. 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.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 51
Kryteria ocen z zachowania
1. wzorowe
Otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne
oceny do swoich możliwości i zdolności;
b) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich
inicjatorem;
c) interesuje się postacią patrona szkoły;
d) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach
zainteresowań;
e) reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach
sportowych;
f) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę,
organizację;
g) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;
h) przejawia troskę o mienie szkoły;
i) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;
j) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
k) nie ulega nałogom ( nikotyna, alkohol, narkotyki );
l) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;
m) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów,
zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;
n) poszerza swój zakres języka ojczystego ( literatura, teatr, film);
o) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
p) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
r) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
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s) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
jest uczciwy w codziennym postępowaniu ( nie kłamie, nie oszukuje)
t) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym,
członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.
2. bardzo dobre
Otrzymuje uczeń, który:
a) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły,
kolegów, znajomych;
b) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych;
c) przejawia troskę o mienie szkoły;
d) pomaga słabszym i młodszym kolegom;
e) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;
f) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
g) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
h) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
i) przestrzega zasad higieny osobistej;
j) nigdy nie ulega nałogom;
k) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
l) nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
m) zawsze nosi odpowiedni strój;
n) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
3. dobre
Otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;
b) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,
c) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,
d) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
i szkoły,
e) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;
f) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;
g) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły,
na wycieczkach i imprezach szkolnych;
h) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
i) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;
j) nie ulega nałogom;
k) rozumie i stosuje normy społeczne;
l) szanuje mienie społeczne;
m) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
n) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,
o) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów
i pracowników szkoły,
p) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.
4. poprawne
Otrzymuje uczeń, który:
a) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
b) sporadycznie spóźnia się na lekcje;
c) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
d) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
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e) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu
szkolnego;
f) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;
g) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci
naprawienia swojego błędu;
h) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
i) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,
j) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
k) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
l) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
m) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;
n) używa zwrotów grzecznościowych;
o) czasem pomaga koleżankom i kolegom.
5. nieodpowiednie
Otrzymuje uczeń, który:
a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
b) wielokrotnie spóźnia się na lekcje;
c) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
d) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
e) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób
starszych;
f) jest agresywny w stosunku do rówieśników;
g) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy;
h) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
i) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg
uroczystości szkolnych;
j) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
k) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ( wycieczki, spacery, wyjazdy,
zajęcia na basenie);
l) często zaniedbuje higienę osobistą;
m) ulega nałogom;
n) ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
o) lekceważy ustalone normy społeczne;
p) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.
6. naganne
Otrzymuje uczeń, który:
a) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie
odrabia zajęć domowych, wagaruje;
b) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
c) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
d) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
e) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie
własne i innych;
f) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą;
g) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy
swojego błędu;
h) ulega nałogom;
i) celowo niszczy mienie szkoły’
j) wchodzi w konflikt z prawem;
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k) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.
7. Szczegółowe zasady monitorowania frekwencji uczniów oraz kryteria uzyskiwania ocen
z zachowania ze względu na frekwencję uczniów określa Regulamin monitorowania
frekwencji uczniów na zajęciach.

§ 52
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela
zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko
w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa
ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy
4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z prośbą do nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
6. W przypadku spełnienia przez ucznia warunków z ust. 2, nauczyciel przedmiotu wyrażają
zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
7. Uczeń spełniający warunek, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu sprawdzianu
pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony
do dokumentacji nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 53
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca
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przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia
lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady
Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy
Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu
kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje
do egzaminu sprawdzającego z techniki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”
albo „ niesklasyfikowana”.
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki,
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego
rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa
w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki
egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
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17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 53
Egzamin poprawkowy.
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego
z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. 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 szkoły, nie później niż do końca września.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na
dzień przed egzaminem poprawkowym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel
dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny
uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna .
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.
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15. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
§ 54
Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
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 ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – 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.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, 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 edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
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§ 55
Promowanie i ukończenie Szkoły.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę
zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej
może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć
szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:
1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
3) zachowuje się nieobyczajne;
4) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;
5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania
realizowane w klasie programowo wyższej.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny
na ocenę końcową celującą.
6. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny
zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
8a. Uczeń kończy szkołę jeśli przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się (dotyczy uczniów
realizujących podstawę programową 2019).
9. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty.
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9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 56
1) Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego posiada pieczęć urzędową wspólną dla
wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
3) Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły
wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu
umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
4) Świadectwa oraz duplikaty świadectw szkolnych wydaje się według obowiązujących
aktualnie przepisów.
§ 57
Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
§ 58
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
§ 59
1. Do Statutu mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu na wniosek:
1) organów szkoły
2) organu prowadzącego szkołę
3) organu nadzorującego
4) na skutek zmian w przepisach
2. Zmiany wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej szkoły.
3. O zmianach w Statucie powiadamia się organy wewnętrzne szkoły, organ prowadzący
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 60
1.
2.
3.
4.

Statut obowiązuje: organa szkoły wymienione w rozdziale III, pracowników szkoły,
wszystkich uczniów szkoły oraz ich rodziców.
Obowiązuje od 12 grudnia 2019 roku.
Zmian i nowelizacji statutu dokonuje Rada Pedagogiczna.
Statut jest udostępniony do wglądu w sekretariacie. Może być udostępniony na stronie
internetowej szkoły.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Anna Lach
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