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S T A T U T 

Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy wstępne 

 

§ 1 

1. Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle zwana dalej „Szkołą dla 

Młodzieży” jest publiczną szkołą policealną dla młodzieży w rozumieniu ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) kształcącą 

w zawodach obszaru medyczno - społecznego i administracyjno – usługowego. 

2. Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle wchodzi w skład Medyczno-

Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zwanego dalej 

„Centrum”. 

§ 2 

1. Siedzibą Szkoły dla Młodzieży jest Jasło, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2. 

2. Organem prowadzącym Szkołę dla Młodzieży jest Samorząd Województwa 

Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą dla Młodzieży jest Podkarpacki 

Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

1. Szkoła dla Młodzieży kształci w zawodach: 

1) technik farmaceutyczny; 

2) technik masażysta; 

3) technik usług kosmetycznych; 

4) terapeuta zajęciowy; 

5) opiekunka dziecięca; 

6) higienistka stomatologiczna; 

7) technik elektroradiolog; 

8) technik sterylizacji medycznej; 

9) asystentka stomatologiczna; 

10)  protetyk słuchu. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły: 

 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo Oświatowe oraz przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Głównymi celami Szkoły dla Młodzieży są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele, środowisko lokalne);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej;  



3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób;  

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i określaniu 

drogi dalszej edukacji;  

10)   wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11)   kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12)   zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. 

3. Zadaniami szkoły są: 

1) właściwe przygotowanie do zawodu; 

2) kształtowanie umiejętności dokonywania decyzji edukacyjno-zawodowych; 

3) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

4) realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających istniejące potrzeby 

uczniów; 

5) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

6) realizacja programów nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia  

w zawodzie i podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów; 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz wykorzystywanie wyników diagnoz w 

procesie uczenia i nauczania; 

8) organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami higieny psychicznej; 

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

10) zapewnienie bazy dydaktycznej umożliwiającej realizację zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

11) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) organizowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi; 

14) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

15) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

16) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym; 

17) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

18) profilaktyka dyskryminacji. 



Rozdział 3 

Sposoby realizacji zadań w szkole 

 

§ 5 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodzie i podstawą programową kształcenia ogólnego.  

2. W szkole realizuje się program nauczania opracowany w oparciu o podstawę programową 

kształcenia w zawodzie i podstawę programową kształcenia ogólnego.  

3. Zasady dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 6 

1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem 

Wychowawczo – Profilaktycznym. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół nauczycieli wyznaczony przez 

dyrektora. 

3. Program, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rada Pedagogiczna uchwala w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego.  

4. Opiekunowie oddziałów na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej. 

5. W szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna poprzez realizację zadań określonych 

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

 

§ 7 

1) (Uchylony) 

2) Centrum realizuje zadania obronne, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i 

obrony cywilnej. 

3) W Centrum utworzono stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, 

obrony ludności i obrony cywilnej. 

4) Centrum realizuje zadania ochrony informacji niejawnych. 

5) W Centrum powołano pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 

oddziału na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 

3. Zadania oraz sposób ich realizacji nauczyciela-opiekuna oddziału o którym mowa w  

ust. 1 pkt 1 określa § 44 ust. 2 oraz § 43 ust.3. 

 

§ 8 

1. W szkole powołano pełnomocnika do spraw obrony cywilnej oraz ochrony informacji 

niejawnych. 

2.  (Uchylony). 

 

 

 

§ 9 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 41; 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki; 

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich; 



4) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

5) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

6) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

7) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

8) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi  

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

9) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

10. objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer; 

11. zapoznanie i przestrzeganie procedur ewakuacji, postępowania w razie wypadku, 

procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia, 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy - 

zawartymi w odrębnych przepisach, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków 

dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia 

zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

3. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 

swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się 

o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

 

§ 10 

1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły oraz 

wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin Wycieczek. 

 

 

Rozdział 4 

Organy Szkoły dla Młodzieży i ich kompetencje 

 

 

§ 11 

1. Organami Szkoły dla Młodzieży są organy Centrum: 

1) dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd słuchaczy. 

2. Organy Szkoły dla Młodzieży działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji 

określonych w odrębnych przepisach. 

3. Rada pedagogiczna, realizując zadania Szkoły dla Młodzieży, uwzględnia opinie 

samorządu słuchaczy w sprawach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Dyrektor Szkoły 

§ 12 

1. Działalnością Szkoły dla Młodzieży kieruje dyrektor , który w szczególności: 

1) reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną 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 oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole, 

w tym egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

11) dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 

2. Dyrektor Szkoły dla Młodzieży może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów 

w przypadkach określonych w statucie szkoły §51. Skreślenie następuje na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy Centrum, w 

skład którego wchodzą uczniowie szkoły dla młodzieży. 

3. Do kompetencji dyrektora wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy 

należy w szczególności:  

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły; 

2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

3) decydowanie o przyznawaniu nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 

6) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli; 

7) inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych. 

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną 

i samorządem słuchaczy Centrum. 

5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, 

w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku 

Pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. W przypadku gdy 

w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora – kierownik szkolenia praktycznego. 

7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności Szkoły. 

8. Dyrektor Szkoły wykonuje również zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 13 

1. Skład, zasady działania oraz kompetencje stanowiące oraz opiniujące Rady Pedagogicznej 

określają odrębne przepisy. 

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

3. Organizację działania Rady Pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej. 

 

Samorząd słuchaczy 

 

§ 14 



1. Uczniowie szkoły dla młodzieży wchodzą w skład Samorządu Słuchaczy Centrum. 

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Samorządu Słuchaczy Centrum określa Statut 

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 

 

Współdziałanie oraz sposób rozwiązywania sporów 

 

§ 15 

1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły, 

wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach zgodnie 

z kompetencjami. 

2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych działaniach lub 

decyzjach organizuje Dyrektor Szkoły. 

3. Sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy jedną ze 

stron sporu jest Dyrektor, organem rozstrzygającym jest organ prowadzący. 

 

 

Rozdział 5 

Organizacja kształcenia w Szkole dla Młodzieży 

 

§ 16 

1. Realizację poszczególnych zajęć edukacyjnych, ich dobór, tygodniowy wymiar, treści 

nauczania i sposób realizacji normują podstawy programowe kształcenia w danym 

zawodzie oraz ramowe i szkolne plany nauczania. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły dla Młodzieży 

są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w tym praktyczna nauka zawodu. 

3. Szkoła dla Młodzieży może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne niż wymienione 

w ust. 2. 

 

 

§ 17 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

1) jesienny 

2) wiosenny. 

2. Zajęcia edukacyjne w Szkole dla Młodzieży odbywają się przez 5 dni w tygodniu. 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący. 

5. Arkusz organizacji szkoły opracowuje się na podstawie szkolnego planu nauczania oraz 

planu finansowego szkoły. 

6. Na postawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych . 

 

§ 18 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole dla Młodzieży jest oddział. 



2. Zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstaw programowych dla poszczególnych 

zawodów są organizowane w oddziałach. 

3. Oddziałem kieruje wskazany przez dyrektora nauczyciel-opiekun oddziału (wychowawca). 

4. W szkole dla młodzieży dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych dla 

potrzeb realizacji zajęć kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego za zgodą organu 

prowadzącego. 

5. W celu zapewnienia odpowiednich warunków nauki i bezpieczeństwa uczniów, oddziały 

mogą być podzielone na grupy, zgodnie z zasadami wynikającymi  

z warunków realizacji określonych w programie nauczania. 

6. W Szkole dla Młodzieży mogą być realizowane nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

7. W Szkole prowadzone są zajęcia zwiększające szanse na zatrudnienie przyszłych 

absolwentów w ramach zajęć Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery oraz 

nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych kończących się otrzymaniem certyfikatu 

potwierdzającym udział w danych zajęciach.  

8. Godzina zajęć lekcyjnych trwa 45 minut, godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, 

godzina praktyki zawodowej trwa 60 minut.  

9. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach możliwość łączenia zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia zawodowego praktycznego, nie więcej jednak niż na czas trwania 

trzech jednostek zajęć, z wyjątkiem zajęć z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego, dla których są to dwie jednostki lekcyjne. 

10.  Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz 

organizowanych w tym czasie uroczystościach szkolnych. Nieobecność ucznia odnotowuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z wymogami prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

11.  Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia opiekun oddziału (wychowawca). 

12.  Nieobecność może być usprawiedliwiona gdy w terminie 14 dni od powrotu do szkoły 

uczeń przedstawi pisemne usprawiedliwienie. 

13.  Usprawiedliwienia przechowuje opiekun oddziału (wychowawca) do końca danego roku 

szkolnego. 

14.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne i zawodowe na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

między dyrektorem a szkołą wyższą. 

 

 

§ 19 

Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia. 



 

§ 20 

1. Zajęcia edukacyjne w Szkole dla Młodzieży prowadzone są w salach dydaktycznych, 

pracowniach przedmiotowych, pracowni informatycznej i sali gimnastycznej . 

2. Liczba oraz rodzaj stanowisk dostosowana jest do specyfiki pracowni oraz rodzaju 

kształconych umiejętności. 

3. W każdej pracowni znajduje się regulamin oraz spis inwentarza. 

4. Pracownią opiekuje się i odpowiada za nią nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

5. Uczniowie przebywający w pracowni pozostają pod stałą opieką i nadzorem nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni, instrukcjami 

obsługi urządzeń i sprzętu. 

7. Zajęcia odbywają się w grupach zgodnie z harmonogramem zajęć. Liczba uczniów 

w grupie zależy od specyfiki kształcenia oraz ilości stanowisk. 

8. Imiennego przydziału uczniów do grup dokonuje nauczyciel – opiekun oddziału 

(wychowawca). 

9. Uczniowie mogą przebywać w pracowni wyłącznie w obecności nauczyciela lub za jego 

zgodą. 

10.   Nauczyciele wyrażający zgodę na pozostanie uczniów w pracowni bez nadzoru 

odpowiadają za stan pracowni i jej wyposażenia. 

11.  (Uchylony). 

 

§ 21 

Oprócz zajęć prowadzonych w siedzibie Szkoły dla Młodzieży, zajęcia mogą być realizowane 

także w innych jednostkach organizacyjnych na podstawie zawieranych przez dyrektora 

umów lub porozumień. 

 

Rozdział 6 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

 

§ 22. 

1. Szkoła dla Młodzieży organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych  

i praktyk zawodowych zgodnie ze szkolnym planem nauczania, przepisami określającymi 

warunki i zasady organizacji praktycznej nauki zawodu oraz warunki bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

2. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy oraz 

Regulamin praktycznej nauki zawodu obowiązujący w Medyczno-Społecznym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 

3. Za organizację i nadzór nad praktyczną nauką zawodu odpowiedzialny jest kierownik 

szkolenia praktycznego, nauczyciel prowadzący zajęcia, instruktor praktycznej nauki 

zawodu i opiekun praktyk.  

4. Uczniów obowiązuje regulamin praktycznej nauki zawodu. 

 



 

Rozdział 7 

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole dla Młodzieży 

 

§ 23 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w odrębnych przepisach. 

 

§ 24 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postawie zawodowej 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) monitorowanie pracy ucznia oraz udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie 

informacji na temat jego postępów i błędów oraz informowanie o tym, jak powinien 

dalej się uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawcze; 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie ocen bieżących; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 25 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 

samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u  Dyrektora szkoły. 

Ustalone zasady tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich 

nauczycieli uczących danego przedmiotu. Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są 

w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy. 

 

§ 26 

1. Nauczyciel na początku każdego semestru, do 15 dni od jego rozpoczęcia informuje 

uczniów o: 

1)  Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)  Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)  Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wpis  potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 1 i 2 informacji uczniom znajduje 

się w dzienniku lekcyjnym. 

 



§ 27 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 26 

ust. 1 pkt. 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych w przepisach w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 28 

Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów zwalnia ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego, języka migowego ze względu na specyficzne trudności w uczeniu 

się, niepełnosprawność na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 29 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) końcowe. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. Ma pomóc w uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

się uczyć. 

3. Oceny są jawne dla ucznia. 

4. Na prośbę ucznia, nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępnione przez nauczyciela do wglądu 

uczniowi i przechowywane do końca semestru. Wgląd do pracy pisemnej odbywa się  

w budynku szkoły. 

6. Na wniosek ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego (i zastrzeżeń o których mowa w art. 44n ustawy o systemie oświaty) oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi w 

terminie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w jego obecności.  

 

§ 30 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej, 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej , stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki  

w semestrze programowo wyższym , szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków 

edukacyjnych. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 



1) semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio 

w semestrze programowo najwyższym, oraz 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w semestrach programowo niższych w szkole danego typu. 

5.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

  

§ 31 

1. Bieżące, semestralne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w 

stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1 

2. Ustala się następujące kryteria uzyskania poszczególnych ocen, oparte na obowiązujących 

podstawach programowych: 

1) celujący - skrót „cel.” lub „6” otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązywania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania, 

c) czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających jego zainteresowania, 

aktywnie uczestniczy w działaniach promujących zdrowy styl życia i prowadzi 

edukację zdrowotną 

2) bardzo dobry – skrót „bdb” lub „5” otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne uwzględnione w programie nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

3) dobry – skrót „db” lub „4” otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej w stopniu 

dobrym, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i nabyte umiejętności w samodzielnym 

rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych 

4) dostateczny – skrót „dst” lub „3” otrzymuje słuchacz, który: 

a)  opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej w stopniu 

dostatecznym, 

b) posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w działaniu praktycznym 

5) dopuszczający – skrót „dop” lub „2” otrzymuje słuchacz, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i wdraża umiejętności praktyczne typowe, o 

niewielkim stopniu trudności, 

6) niedostateczny – skrót „ndst” lub „1” otrzymuje słuchacz, który: 

a)  nie opanował wiadomości i umiejętności praktycznych określonych w podstawie 

programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, 



c) nie wywiązał się z obowiązków wynikających z zasad oceniania zawartych  

w PSO w terminie i formie określonej przez nauczyciela. 

3. Semestralne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne podawane są w pełnym brzmieniu. 

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny i dopuszczający. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w ust. 1 ustala się 

po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

stanowią podstawę do promowania ucznia na semestr programowo wyższy lub ukończenia 

przez niego szkoły. 

8. Uczeń jest promowany po każdym semestrze. 

9. W szkole dla Młodzieży zachowania nie ocenia się, natomiast ocenie podlega postawa 

zawodowa ucznia podczas zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu. 

10. Zasady oceniania są następujące: 

1) Nauczyciel stosuje systematycznie kontrolę bieżącą w formie wypowiedzi ustnej, 

pisemnej lub czynności praktycznych, a ocena jest formułowana na podstawie kryteriów 

oceniania; 

2) O planowanych sprawdzianach pisemnych, testach dydaktycznych i seminariach jak 

również o zakresie materiału objętego planowaną ewaluacją, uczniowie są informowani 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

3) Sprawdziany, testy i seminaria obejmują co najmniej jeden dział zrealizowanych treści 

materiału dydaktycznego; 

4) W okresie jednego tygodnia nie powinno być przeprowadzonych więcej niż trzy 

pisemne sprawdziany wiadomości, a w ciągu dnia nie więcej niż dwa; 

5) O wynikach przeprowadzonych pisemnych form oceniania uczniowie będą informowani 

w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia; 

6) W przypadku korzystania przez ucznia z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy 

podczas sprawdzianu, nauczyciel ma prawo przerwać kontynuowane zadanie i wpisać 

ocenę niedostateczną; 

7) Uczniowie mają prawo wglądu do prac, które przechowywane są przez nauczyciela do 

końca semestru; 

8) Uczeń ma prawo do poprawienia oceny w terminie i formie uzgodnionej 

z nauczycielem; 

9) Poprawioną ocenę odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprzedniej, przy 

czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej; 

10) Jeżeli uczeń nie uczestniczył w pisemnym sprawdzianie wiadomości w dzienniku 

lekcyjnym wpisuje się 0; 

11)  (Uchylony). 

12) Uczeń, który nie przestrzega regulaminu pracowni i bhp otrzymuje z przedmiotu ocenę 

cząstkową niedostateczny; 

13)  Przyjmuje się następujące przeliczanie punktów uzyskanych w wyniku pisemnego 

sprawdzianu wiadomości: 

a) niedostateczny – poniżej 50 %; 

b) dopuszczający  50 % - 60 %; 



c) dostateczny   61 % - 75 %; 

d) dobry     76 % - 89 %; 

e) bardzo dobry  90 % - 94 %; 

f) celujący   95 % - 100%. 

14)  Przy ocenie semestralnej z przedmiotu bierze się pod szczególną uwagę oceny ze 

sprawdzianów pisemnych i oceny umiejętności praktycznych. 

15)  W przypadku kiedy kilku nauczycieli prowadzi przedmiot ocena semestralna ustalana 

jest przez wyliczenie średniej na podstawie ocen semestralnych wystawionych przez 

każdego z nauczycieli. 

16)  W przypadku kiedy średnia ocena z przedmiotu wynosi: 1,50 – 2,49 to ustala się 

ocenę dopuszczający, 2,50 – 3,49 to ustala się ocenę dostateczny, 3,50 – 4,49 to ustala 

się ocenę dobry, 4,50 – 5,49 to ustala się ocenę bardzo dobry, 5,50 – 6,0 to ustala się 

ocenę celujący. 

17)  Przy ocenie semestralnej nie wpisuje się znaku „+” - stosowanego w celu 

podwyższenia oceny i ”-„- stosowanego w celu obniżenia oceny. 

18) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „np” - „nieprzygotowanie” - 

określające nieprzygotowanie słuchacza w dniu sprawdzania jego wiadomości, „nb” - 

„nieobecny, -a” określające nieobecność słuchacza w dniu sprawdzania jego 

wiadomości. 

19)  (Uchylony). 

11. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla 

niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:  

1) proponowanej pozytywnej ocenie semestralnej uczniowie są informowani w formie 

informacji słownej najpóźniej na tydzień przed planowanym zebraniem rady 

pedagogicznej; 

2) przewidywanej ocenie niedostatecznej uczeń jest informowany na zajęciach na dwa 

tygodnie przed planowanym zebraniem rady pedagogicznej, a w przypadku zajęć 

trwających nie dłużej niż 2 tygodnie, na tydzień przed zakończeniem zajęć, informację 

tę uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku 

nieobecności ucznia w tym dniu w szkole, opiekun oddziału (wychowawca) 

powiadamia go o tym fakcie listem za potwierdzeniem odbioru. 

12. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, jeżeli: 

1)był obecny na 90% zajęć edukacyjnych, 

2)nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z których 

ubiega się o podwyższenie oceny, 

3)zaliczył z tych zajęć edukacyjnych wszystkie cząstkowe sprawdziany lub co najmniej 

podejmował próby ich zaliczenia zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 

13. Uczeń ubiegający się o podwyższenie przewidywanej semestralnej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych, w dniu zapoznania się z propozycją oceny składa pisemny wniosek 

do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne o podwyższenie oceny 

semestralnej,  

z uwzględnieniem oceny o jaką chce się ubiegać. 

14. W przypadku, gdy uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 13 nauczyciel 

powiadamia ucznia o terminie zaliczenia. Sprawdzian powinien obejmować całość treści 

nauczania objętych programem nauczania w danym semestrze. 

15. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 32. 



16. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

17. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki 

zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną 

naukę zawodu. 

18. Uczeń ma prawo poprawiać u nauczyciela przewidywaną semestralną ocenę 

niedostateczną do dnia poprzedzającego semestralne klasyfikacyjne zebranie rady 

pedagogicznej . 

19. Zaległości spowodowane nieobecnością usprawiedliwioną uczeń ma prawo uzupełnić 

podczas zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczyciela. 

20.  (Uchylony). 

 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

 

§ 32 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeśli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w semestrze, za który przeprowadzona jest klasyfikacja. 

2. Zasady dopuszczania, organizacji i przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych określają 

odrębne przepisy 

3. Uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy , jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

4. Uczeń który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  

z tych zajęć. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przed Dyrektora szkoły. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w semestrze programowo wyższym. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w 

semestrze programowo najwyższym i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych 

w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 

niedostatecznej (także w wyniku egzaminu poprawkowego). 

 

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  

 

§ 33 

1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły , jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 



2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się pisemnie do dnia ustalenia semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 § 34 

1. Uczniowi, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, szkoła umożliwia 

powtarzanie semestru jeśli prowadzone jest kształcenie na danym kierunku i umożliwiają to 

względy formalne. 

2. Uczeń kończy Szkołę dla Młodzieży jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie określają odrębne przepisy. 

 

 § 35 

W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnianiach szkoły publicznej, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, 

można przeprowadzić egzamin, klasyfikacyjny na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 Rozdział 8 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 

§ 36 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchaczy oraz ich możliwości 

psychofizycznych, wynikających z: 

1) uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

9) niepowodzeń szkolnych; 

10) zaniedbań środowiskowych; 

11) trudności adaptacyjnych; 

12) odmienności kulturowej. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom polega na wspieraniu 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla słuchaczy/uczniów. 

4. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

nieodpłatne, a udział słuchaczy w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 



5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści. 

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną to nauczyciel udziela niezwłocznie pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami informuje o tym wychowawcę (opiekuna oddziału). 

8. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż wychowawca (opiekun oddziału), której 

zadaniem będzie planowanie, koordynowanie i dokumentowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

9. W planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca 

(opiekun oddziału) uwzględnia wnioski zawarte w dokumentacji ucznia. 

10. W szkole organizowane są zajęcia związane z wyborem zawodu oraz planowaniem 

kariery zawodowej. 

11. Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli osobę pełniącą funkcję doradcy zawodowego 

odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć o których mowa w ust. 10. 

12. Do zadań osoby o której mowa w ust. 11  należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa zawodowego. 

 

 

Rozdział 9 

Wolontariat w szkole 

 

§ 37 

1. W szkole tworzy się koło wolontariatu w celu kształtowania u uczniów postaw 

prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

2. Dyrektor szkoły wyznacza spośród nauczycieli opiekuna koła wolontariatu. 

3. Opiekun koła wolontariatu tworzy roczny plan pracy w oparciu o potrzeby uczniów oraz 

środowiska lokalnego. 

4. Do koła może należeć każdy uczeń szkoły. 

 

§ 38 

1. Samorząd słuchaczy może wyłonić ze swojego składu Radę Wolontariatu 

2. Zakres funkcjonowania, struktury oraz sposób wyboru Rady wolontariatu ustala 

w regulaminie rady samorząd słuchaczy w porozumieniu z dyrektorem placówki. 

3. Rada wolontariatu może zawierać z dyrektorem szkoły umowy wolontariackie. 



4. Zasady zawierania umowy wolontariackiej oraz obowiązki dyrektora z nią związane 

określają odrębne przepisy prawa. 

 

 

Rozdział 10 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dla młodzieży i uczniowie szkoły 

 

§ 39 

1. W Szkole dla Młodzieży zatrudnieni są: 

1) pracownicy pedagogiczni, 

2) pracownicy administracyjni i obsługi. 

2. Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich pracowników Szkoły 

dla Młodzieży określają odrębne przepisy. 

 

§ 40 

1. Liczba etatów jest corocznie określana w arkuszu organizacji szkoły. 

2. Zakres zadań, odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor 

Centrum. 

 

§ 41 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 

2. Obowiązki wynikające z przygotowywaniem się do zajęć oraz samokształceniem 

nauczycieli nie podlegają organizacji przez dyrektora szkoły. 

3. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 

dyrektora zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela 

4. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, i ponoszą 

odpowiedzialność za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece słuchaczy. 

5. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) realizacja programu nauczania w oparciu o podstawę programową; 

2) znajomość programu nauczania nauczanego przedmiotu, właściwe planowanie pracy 

dydaktycznej i wychowawczej; 

3) odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo słuchacza we wszystkich formach 

działalności szkoły; 

4) systematyczne i obiektywne ocenianie wiedzy swoich uczniów; 

5) udzielanie uczniom wyjaśnień dotyczących systemu nauczania; 

6) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

8) ustalanie oceny semestralnej; 

9) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji; 

10) dbałość o pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt szkolny; 

11) godne traktowanie uczniów oraz uczestniczenie w procesie wychowawczym we 

wszystkich jego formach; 

12)  rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów; 

13)  uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej; 

14)  uczestniczenie w okresowych szkoleniach bhp i ppoż; 

15)  udział w komisjach egzaminów zewnętrznych; 

16)  udział w pracach zespołów powoływanych przez dyrektora szkoły; 

17) aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego. 

 



§ 42 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) korzystania ze sprzętu technicznego, będącego na wyposażeniu Szkoły dla Młodzieży; 

2) decydować o doborze metod i form organizacyjnych oraz środków dydaktycznych 

w nauczaniu swojego przedmiotu; 

3) decydować o ocenie bieżącej i semestralnej; 

4) wnioskowania o nagrody i wyróżnienia oraz kary regulaminowe dla uczniów; 

5) wnioskowania do dyrektora o dokonanie oceny własnej pracy pedagogicznej. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

1) jakość nauczania swojego przedmiotu stosownie do realizowanego programu  

i warunków pracy, w jakich działa; 

2) stan pomieszczeń, warsztatu pracy, sprzętu oraz środków dydaktycznych mu 

powierzonych; 

3) przestrzeganie zapisów statutu, przepisów bhp i ppoż., regulaminów pracowni, 

4) zniszczenie mienia szkoły wynikające z braku nadzoru, zabezpieczenia, porządku; 

5) realizację podstawy programowej. 

 

§ 43 

1. Dyrektor Szkoły dla Młodzieży może tworzyć zespoły wychowawcze, metodyczno-

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje lider zespołu powołany przez dyrektora na wniosek zespołu..  

3. Cele i zadania danego zespołu przedmiotowego określa dyrektor Szkoły dla Młodzieży. 

4. Cele i zadania zespołu metodyczno - przedmiotowego to w szczególności: 

1) współpraca nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, korelowania treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) opracowywanie przedmiotowych systemów oceniania oraz monitorowania osiągnięć 

edukacyjnych słuchaczy, 

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

4) opiniowanie programów autorskich i innowacyjnych, 

5) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 

 

§ 44 

1. Dyrektor Szkoły dla Młodzieży powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w szkole. 

2. Zadaniem nauczyciela-opiekuna oddziału (wychowawcy) jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego 

uczenia oraz przygotowanie do odpowiedzialnego życia rodzinnego i zawodowego; 

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych. 

3. Nauczyciel-opiekun oddziału (wychowawca) w celu realizacji zadań, o których mowa 

w ust. 2: 

1)otacza ucznia indywidualną opieką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

2)planuje i organizuje z uczniami różne formy życia społecznego rozwijające jednostkę 

i integrujące uczniów, 

3)współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 



uzdolnionych, jak również uczniów z trudnościami w nauce). 

 

§ 45 

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem; 

3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów 

wykonywanych zadań; 

4) sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji planu; 

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, 

a dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów 

księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji; 

6) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej; 

7) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz uczniów  

i słuchaczy; 

8) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach szkoły; 

9) dozór mienia szkoły; 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor. 

 

§ 46 

1. W szkole działa biblioteka służąca realizacji zadań edukacyjnych i dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 

1)  gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 

2)  gromadzenie informacji naukowo-technicznych dla potrzeb kształcenia, dokształcania 

i doskonalenia; 

3)  dbanie o zbiory i ich konserwację; 

4)  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 

5)  prowadzenie działalności informacyjnej; 

6)  przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji; 

7)  współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami kulturalno-oświatowymi  

w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej słuchaczy; 

8)   pomoc w wyszukiwaniu informacji. 

3. Biblioteka posiada odrębne pomieszczenie w siedzibie szkoły. Posiada wypożyczalnię, 

czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

4. W szkole zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz. Do obowiązków nauczyciela-

bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni i udostępnianie Internetu; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej dotyczącej biblioteki, jej 

zbiorów i czytelnictwa; 

3) udzielanie porad w doborze literatury; 

4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, edukacji 

czytelniczej i medialnej; 

5) współpraca z opiekunami, nauczycielami przedmiotów, w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do 

samokształcenia; 

6) prowadzenie informacji naukowo–technicznej dla potrzeb kształcenia, dokształcania 

i doskonalenia; 

7) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły; 

8) ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne), 

10) selekcja zbiorów; 



11) organizacja udostępniania zbiorów; 

12) organizacja warsztatu informacyjnego. 

5. Nauczyciel-bibliotekarz: 

1)  odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 

2)  współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

3) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy; 

4) prowadzi statystykę wypożyczeni; 

5) doskonali warsztat pracy. 

 

§ 47 

1. Czytelnik biblioteki odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

wypożyczonych przez siebie książek. 

2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie poszukiwania  

i wypożyczania księgozbioru, materiałów informatycznych i bibliotecznych. 

3. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań materiałów 

źródłowych za pomocą sieci Internet. 

4. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego w celach edukacyjnych. 

5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności 

naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych 

programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach. 

7. Użytkownikom nie wolno przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach 

komputerowych. 

8. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania obowiązujących zasad, bibliotekarz, 

administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. 

9. W razie wyrządzenia szkody podczas korzystania ze stanowisk komputerowych 

użytkownik jako sprawca szkody odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 48 

1. Uczniowie Szkoły dla Młodzieży mają prawo do: 

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie 

narusza tym dobra innych ludzi; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

9) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządu słuchaczy; 

10) zwrócenia się o pomoc do nauczyciela, opiekuna oddziału (wychowawcy), opiekuna 

samorządu słuchaczy, kierownika szkolenia praktycznego oraz dyrektora Szkoły dla 

Młodzieży; 

11)  w sprawach trudnych, konfliktowych pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach 



życiowych oraz problemach zdrowotnych, 

12) ochrony swoich danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

13) złożenia w formie pisemnej skargi do dyrektora w przypadku naruszenia jego praw, 

2. Uczniowie Szkoły dla Młodzieży mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w 

statucie i regulaminach, w szczególności: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych  

i w życiu Szkoły dla Młodzieży; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły dla Młodzieży; 

3) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

5) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole; 

6) indywidualnego zapoznania się z planem zajęć; 

7) przystępowania do egzaminów w wyznaczonych terminach; 

8) przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrektora oraz innych osób pełniących funkcje 

kierownicze w szkole, nauczycieli i opiekunów; 

9) usprawiedliwienia nieobecności w szkole w formie pisemnej; 

10) dbania o swój wygląd i wizerunek odpowiadający przyszłemu pracownikowi; 

11) przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

12) przestrzegania zasad i warunków używania na terenie szkoły i placówek 

szkoleniowych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a zwłaszcza: 

zakazu używania ww. sprzętu w czasie zajęć, zakazu nagrywania, kopiowania, 

fotografowania i odtwarzania wypowiedzi, wizerunku innych osób bez ich wyraźnej 

zgody; 

13) przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków  

i innych używek na trenie szkoły. 

14)   Uczeń jest zobowiązany do utrzymania porządku w pracowni, na stanowisku pracy 

oraz do przestrzegania regulaminów i przepisów bhp i ppoż. 

 

 

§ 49 

 

1. Uczeń ponosi odpowiedzialność finansową za: 

1) Świadomą dewastacje sprzętu i wyposażenia przydzielonego do osobistego użytku na 

stanowisku nauki; 

2) Umyślne spowodowanie strat w mieniu szkoły. 

2. Pracownik będący świadkiem dewastacji mienia szkoły obowiązany jest powiadomić o tym 

fakcie dyrektora Szkoły. 

 

Nagrody i kary 

 

§ 50 

1. W Szkole dla Młodzieży stosuje się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwałę ze strony opiekuna oddziału (wychowawca); 

2) pochwałę ze strony dyrektora szkoły; 

3) nagrodę rzeczową – za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły; 

4) nagrodę w postaci dyplomu - za pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę zawodową; 

5) nagrodę w postaci listu gratulacyjnego – za wyniki w nauce; 

6) wpisu do „Złotej Księgi”, - za wyniki w nauce, wzorową postawę zawodową, pracę na 

rzecz szkoły i inne osiągnięcia; 

7) stypendium Samorządu Województwa Podkarpackiego – za wyniki w nauce. 

2. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemne zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do Dyrektora szkoły w terminie 7 dnie od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę  



w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 

 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem opiekuna oddziału; 

2) upomnieniem kierownika szkolenia praktycznego; 

3) upomnieniem dyrektora; 

4) naganą wpisaną do dokumentacji, udzieloną przez dyrektora na wniosek opiekuna 

oddziału lub innego nauczyciela; 

5) skreśleniem z listy uczniów. 

4. Obowiązuje stopniowanie kar.  

5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

6. Uczniowie szkoły mają prawo do odwołania się od kary w trybie i terminie jak w ust. 2. 

 

 

 

Skreślenie ucznia 

 

§ 51 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów za: 

1)  (Uchylony). 

2) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem; 

3) zniszczenie mienia Szkoły dla Młodzieży lub dokumentacji pedagogicznej; 

4) przebywanie na terenie Szkoły dla Młodzieży w stanie nietrzeźwym; pod wpływem 

narkotyków i innych środków odurzających; 

5) spożywanie na terenie Szkoły dla Młodzieży alkoholu, narkotyków i innych środków 

odurzających; 

6) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej, rażące uchybienia wobec ogólnie 

przyjętych norm zachowania i postępowania  albo zastosowanie groźby karalnej 

względem innych słuchaczy, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz 

innych osób przebywających na terenie Szkoły; 

7)  (uchylny) 

8) rozprowadzanie narkotyków, środków odurzających i alkoholu na terenie szkoły; 

9) naruszenie postanowień niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki 

wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku. 

 

§ 52 

1. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor Szkoły dla Młodzieży na podstawie podjętej 

przez radę pedagogiczną uchwały oraz po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy 

Centrum. 

2. Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy toczy się według przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego. Niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania bez 

powiadomienia o tym strony. 

3. Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy ucznia w terminie 14 dni od 

otrzymania decyzji do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora 

szkoły. 

 



 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

§ 53 

1. Szkoła dla Młodzieży używa pieczęci urzędowych, tablic i innych pieczęci zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła dla Młodzieży posiada własny sztandar. 

3. Na świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę używa się nazwy: 

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. 

5. Szkoła może pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

§ 54 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty z 

zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach urzędowania. 
 

§ 55 

Zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna. 

 


