STATUT
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
im. Jana Pawła II w Zbąszynku

Stan prawny na dzień 13 września 2017 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,
64, 195, 668 i 1010 z późn. zm.).
2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późo. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 07.02.2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251 i 1993).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późo. zm.).
6. Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późo. zm.).
7. Ustawa z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1487 z późo. zm.).
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nazwa jednostki: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku.”
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, zwane dalej
„Centrum” jest publiczną jednostką organizacyjną gminy.
3. Siedzibą Centrum są obiekty szkolne w Zbąszynku przy ul. Kolejowej 4.
§ 2. 1. Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Zbąszynek.
2. Organem nadzoru pedagogicznego Centrum jest Lubuski Kurator Oświaty.
§ 3. Centrum używa nazwy w pełnym brzmieniu na tablicach urzędowych i pieczęciach urzędowych.
Dopuszcza się używanie skrótu: CKZiU.
§ 4. W skład Centrum wchodzą następujące szkoły:
1) Technikum w Zbąszynku;
2) Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku;
3) Branżowa Szkoła I stopnia w Zbąszynku.
§ 5. 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania oraz zgodnie z
przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Centrum kształci w zawodach:
1) Technikum w Zbąszynku:
a)

technik mechatronik,

b) technik elektryk,
c)

technik informatyk,

d) technik architektury krajobrazu.
2) Branżowa Szkoła I stopnia w Zbąszynku;
2. Centrum może - prowadzid kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmowad działania w
zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
3. Centrum może pobierad opłaty za kształcenia ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych.
4. Centrum współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
§ 6. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Centrum posiadają wspólną administrację i bazę
dydaktyczną, materialną i techniczną.
§ 7. Obsługę finansową i organizacyjną zapewnia Gmina Zbąszynek.
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Rozdział 2.
Cel i zadania Centrum
§ 8. 1. Centrum realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz w przepisach
wykonawczych wydawanych na jego podstawie z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego a w
szczególności:
1) zapewnia uczniom i słuchaczom wszechstronny rozwój osobowości zgodnie z ich potrzebami
i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, podstawę
programową kształcenia w zawodach, programy nauczania w określonych zawodach oraz
zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy;
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukooczenia szkoły oraz
przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
4) stwarza warunki do pełnej realizacji zadao w zakresie edukacji, rozwija zainteresowania oraz
pomaga w świadomym wyborze dalszego kształcenia oraz zaplanowania ścieżki kariery
zawodowej:
a) rozwijanie zainteresowao na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
-

działalnośd kół zainteresowao,

-

propagowanie wolontariatu,

-

szkolenia podnoszące fachową wiedzę i umiejętności,

b) organizowanie zajęd z preorientacji zawodowej.
5) organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów i słuchaczy w celu opanowania
umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie; (załącznik nr
6)
6) umożliwia rozwijanie kultury pracy opartej na postępie technologicznym, ekonomicznym i
organizacyjnym;
7) kształtuje etyczne postawy niezbędne do pełnienia funkcji zawodowych;
8) prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
2. Centrum współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie:
1) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego;
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2) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami
pracodawców;
3) kształcenia ustawicznego pracowników.
3. Centrum współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, placówkami oświatowo –
wychowawczymi, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz
z organizatorami kształcenia ustawicznego, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami zawodowymi.
4. Centrum organizuje system doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej.
5. Cele i zadania wychowawcze obejmują wszystkich uczniów/słuchaczy Centrum. W szczególności
zadania te mają na celu:
1) kształtowanie patriotycznej i humanistycznej postawy uczniów/słuchaczy;
2) kształtowanie postaw uczynności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
3) kształtowanie

postaw

przedsiębiorczości,

kreatywności

i mobilności

zawodowej,

wspomaganie planowania kariery zawodowej;
4) kształtowanie postaw proekologicznych.
6. Centrum realizuje zadania opiekuocze w stosunku do uczniów, słuchaczy i uczestników kursu,
z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy,
a w szczególności :
1) budynki Centrum nie stanowią zagrożeo dla uczących się, posiadają instrukcję
przeciwpożarową, instrukcję ewakuacji, w wyznaczonych miejscach Centrum znajdują się
wyposażone apteczki pierwszej pomocy;
2) każda pracownia przedmiotowa w Centrum posiada regulamin pracowni, obowiązujące
przepisy bezpieczeostwa i higieny pracy, z którymi zapoznawani są uczniowie/słuchacze i
uczestnicy kursu na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni;
3) uczniowie i słuchacze odbywający zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia
u pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu praktycznej nauki zawodu
i przepisów bhp obowiązujących w tych placówkach;
4) podczas zajęd obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wycieczki, biwaki, zawody,
akcje na rzecz Centrum i środowiska lokalnego), opiekę

nad uczniami/słuchaczami

sprasowuje nauczyciel lub, opiekun wyznaczony przez Dyrektora Centrum lub organizator
imprezy (załącznik nr 8);
5) zapewnienie dyżurów pełnionych przez nauczycieli na terenie Centrum, którzy czuwają nad
utrzymaniem ładu i porządku w wyznaczonym rejonie,

___________________________________________________________________________________________________________

4

5

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku

6) podczas realizacji zajęd praktycznych, praktyk zawodowych, na terenie placówek
kształcenia

praktycznego

opiekę

nad

uczniami/słuchaczami

sprawuje

nauczyciel

praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyki zawodowej;
7) otoczenie uczniów/słuchaczy niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi, mających
trudności w nauce i problemy rodzinne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
poprzez:
- organizowanie samopomocy koleżeoskiej;
- udzielanie indywidualnej pomocy przez nauczycieli uczących;
- dostosowanie programu i poziomu wymagao do zaleceo publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
- podejmowanie działalności profilaktycznej wobec uczniów niedostosowanych społecznie.
8) otoczenie opieką uczniów i słuchaczy w przypadkach niepowodzeo dydaktycznych,
wychowawczych lub losowych po rozpoznaniu ich potrzeb;
9) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi
w zakresie dostosowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie do indywidualnych potrzeb ucznia/słuchacza;
10) zwiększenie bezpieczeostwa uczniów/słuchaczy, pracowników oraz osób przebywających
na terenie Centrum poprzez monitoring wizyjny.
Rozdział 3.
Organy Centrum ich zadania
§ 9. 1. Organami Centrum są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski (Słuchaczy).
2. Zadania i kompetencje organów, o których mowa w ust. 1, wynikają z ustawy - Prawo oświatowe.
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy.
Regulaminy nie mogą byd sprzeczne ze Statutem Centrum.
3. Organy Centrum współpracują ze sobą na zasadach:
1) demokratycznego partnerskiego współdziałania,
2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
3) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach.
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§ 10. 1. Dyrektor Centrum kieruje całokształtem pracy wychowawczo-dydaktycznej, opiekuoczej i
administracyjno-gospodarczej oraz sprawuje nad nią nadzór, a także

jest zwierzchnikiem

służbowym dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Do kompetencji dyrektora w szczególności należą:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) ustalanie profili i zawodów w szkole w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum;
7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
9) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem egzaminów przeprowadzanych w
placówce;
10) wykonywanie zadao związanych z zapewnieniem bezpieczeostwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęd organizowanych przez szkołę lub placówkę;
11) realizacja zaleceo wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
12) realizacja zadao wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia/słuchacza;
13) stwarzanie warunków do działania w Centrum: wolontariatu, stowarzyszeo i innych
organizacji, których statutową działalnością jest działalnośd wychowawczo-dydaktyczna;
14) inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
§ 11. 1. Rada Pedagogiczna Centrum jest organem kolegialnym, którego przewodniczącym jest
dyrektor Centrum
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)

zatwierdzanie planów pracy Centrum;

2)

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
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3)

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum;

4)

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum;

5)

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów;

6)

ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęd;
2) projekt planu finansowego Centrum;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęd w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczoopiekuoczych;
5) dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego.
§ 12. 1. W centrum działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców:
1) przedstawia innym organom Centrum, organowi prowadzącemu, organowi sprawującemu
nadzór pedagogiczny wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Centrum.
2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Centrum uchwala program wychowawczoprofilaktyczny dla młodzieży;
3) uchwala statut Centrum,
4) opiniuje plan finansowy Centrum,
5) może wystąpid do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Centrum z wnioskiem o
zbadanie i dokonanie oceny działalności Centrum, dyrektora i nauczyciela zatrudnionego w
Centrum,
6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację w Centrum, występuje z wnioskami do dyrektora oraz
organu prowadzącego Centrum,
2. Rada Rodziców pracuje według samodzielnie opracowanego Regulaminu (załącznik nr 2).

§ 13. 1. W Centrum działa samorząd uczniowski (słuchaczy) stanowiący reprezentację wszystkich
uczniów. Samorząd uczniowski (słuchaczy) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
wnioski i opinie w zakresie realizacji praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami, stawianymi
wymogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między

wysiłkiem

szkolnym

a

możliwością

rozwijania

i

zaspokajania

własnych

zainteresowao;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety;
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem;
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu spośród członków Rady
Pedagogicznej;
7) prawo przedstawiania kandydatów (nauczycieli) na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia.
2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin uchwalony przez ogół uczniów/słuchaczy
(załącznik nr 3).
§ 14. 1. Stanowiska kierownicze w Centrum:
1) wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych;
2) kierownik kształcenia praktycznego.
2. Do zadao wicedyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych należy:
1) współdziałanie z dyrektorem Centrum w zarządzaniu szkołą z uwzględnieniem działalności
dydaktyczno-wychowawczej;
2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli.
3. Do zadao kierownika kształcenia praktycznego należy:
1) organizacja różnych form kształcenia praktycznego;
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia praktycznego;
3) zapewnienie warunków bezpiecznych realizacji zajęd;
4) kontrola realizacji praktycznej nauki zawodu i kształcenia zawodowego.
4. Dyrektor Centrum może tworzyd dodatkowe stanowiska kierownicze za zgodą organu
prowadzącego
§ 15. 1. Dyrektor Centrum jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku
z tym wykonuje jej uchwały, o ile nie są sprzeczne z prawem. W przypadku sprzeczności uchwały z
prawem wstrzymuje jej wykonanie , powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Ponadto
dyrektor Centrum:
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1) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej;
2) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;
3) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami: Radą Rodziców, Samorządem
Uczniowskim;
4) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
5) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;
6) dba o przestrzeganie postanowieo zawartych w statucie;
7) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
8) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z
tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Centrum, jeżeli działalnośd tych
organów narusza interesy Centrum i nie służy rozwojowi jego uczniów/słuchaczy.
2. Sytuacje sporne między Radą Pedagogiczną a dyrektorem Centrum rozstrzyga organ prowadzący.
Rozdział 4.
Organizacja Centrum
§ 16. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania
oraz planu finansowego Centrum do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny opiniuje organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, a zatwierdza organ prowadzący.
2. Organizację stałych i dodatkowych zajęd dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęd
ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Na terenie Centrum mogą byd prowadzone zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania
uczniów.
5. W Centrum działa Uczniowski Klub Sportowy i Lokalna Akademia Informatyczna.
6. W Centrum za pośrednictwem strony internetowej działa dziennik elektroniczny zgodnie z
zasadami określonymi w załączniku nr 10.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział. Oddział dzieli się na grupy w
przypadku zajęd wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeostwa z uwzględnieniem
zasad określonych w ramowym planie nauczania.
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4. Oddziałem opiekuje się wychowawca. Liczba uczniów w oddziale powinna byd zgodna z
obowiązującymi przepisami określonymi przez organ prowadzący.
5. Realizację praktycznej nauki zawodu określa regulamin stanowiący załącznik nr 6 i odbywa się:
1) w szkolnych pracowniach dwiczeo praktycznych;
2) zakładach pracy;
3) centrach kształcenia praktycznego.
6. W zakładach pracy w porozumieniu z kierownikiem zakładu pracy są wyznaczeni opiekunowieinstruktorzy praktycznej nauki zawodu.
7. Umowy z instruktorami podpisywane są corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego przez
dyrektora Centrum.
8. Opiekunowie otrzymują ramowy program nauczania danej specjalności i w porozumieniu z
kierownikiem szkolenia praktycznego opracowują harmonogram przejśd uczniów przez
poszczególne działy i zagadnienia programowe, które będą w danych działach realizowane.
Harmonogram przejśd i zagadnienia programowe zatwierdza dyrektor Centrum.
9. Nadzór nad przebiegiem szkolenia praktycznego sprawują kierownik szkolenia praktycznego i
dyrektor Centrum.
§ 17. 1. W Centrum może byd prowadzone kształcenie ustawiczne w następujących formach
pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego
podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
3. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego
podstawę programową kształcenia w zawodach
4. Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego
dowolnie wybraną częśd podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar
kształcenia na kursie wynosi 30 godzin.
5. Inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych

prowadzone

są

na

podstawie

indywidualnie

opracowanych

programów
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dostosowanych do potrzeb rynku pracy, których program nauczania nie odnosi się do podstawy
programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.
6. Formy kształcenia pozaszkolnego odbywają się w systemie uzgodnionym z zainteresowanymi i są
realizowane na zasadzie porozumienia (umowy) pomiędzy stronami.
7. Decyzje o organizacji kształcenia pozaszkolnego podejmuje dyrektor Centrum, uwzględniając:
1) kadrę dydaktyczną posiadająca odpowiednie kwalifikacje;
2)

odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające

3)

prawidłową realizację kształcenia;

4)

bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;

5)

warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom
niepełnosprawnym;

6)

nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

7. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może byd prowadzone jako stacjonarne lub
zaoczne:
1)

kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w
tygodniu;

2)

kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

8. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wyjątkiem zajęd praktycznych i
laboratoryjnych, może byd prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległośd zgodnie z przepisami.
9. Centrum może prowadzid kształcenie na podstawie programów zleconych lub opracowanych we
własnym zakresie.
10. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia wydaje się zaświadczenia potwierdzające ich
ukooczenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 18. 1. Centrum prowadzi bibliotekę, która jest międzyprzedmiotową pracownią szkolną i szkolnym
ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej służącą głównie realizacji potrzeb i zainteresowao
uczniów, zadao wychowawczo-dydaktycznych Centrum, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców (prawnych opiekunów).
2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest realizacja działao we współpracy z uczniami, nauczycielami,
rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz społecznością lokalną w zakresie:
1) gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych;
2) obsługi użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
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3) prowadzenia działalności informacyjnej;
4) zaspokajania zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowania różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspierania nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) kształtowania u uczniów nawyku uczenia się, samokształcenia oraz rozwijania umiejętności
korzystania z różnych mediów i źródeł informacji;
8) rozbudzania zainteresowao czytelniczych i informacyjnych u uczniów;
9) kształtowania kultury czytelniczej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych;
10) organizacji wystaw okolicznościowych.
3. Z biblioteki mogą korzystad uczniowie, nauczyciele, pracownicy Centrum, rodzice i społecznośd
lokalna, po założeniu karty czytelnika na zasadach określonych w regulaminie biblioteki (załącznik nr
5).
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
4) korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu.
5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęd lekcyjnych i po ich
zakooczeniu.
6. Organizacja biblioteki szkolnej:
1) lokal biblioteki spełnia wymogi czytelni, wypożyczalni głównej oraz pomieszczeo
magazynowych;
2) pomieszczenia biblioteki wyposażone są w niezbędne meble, sprzęt audiowizualny i
komputerowy.
7. Nauczyciele bibliotekarze pracują w oparciu o plan pracy biblioteki szkolnej oraz wykonują
następujące zadania:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
-

udostępnianie zbiorów biblioteki uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom)
oraz członkom społeczności lokalnej oraz w czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki
szkolnej (załącznik nr 6), a także wypożyczanie zbiorów do pracowni przedmiotowych,

-

prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory
(lekcje biblioteczne w klasach pierwszych),
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-

udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowao
i potrzeb,

-

prowadzenie zajęd w zależności od potrzeb i indywidualny instruktaż z zakresu edukacji
czytelniczej, informacyjnej, medialnej oraz społeczno-kulturalnej,

-

organizacja wydarzeo o charakterze edukacyjnym i społeczno-kulturowym (wystawy,
spotkania, wycieczki, gazetki, konkursy),

-

współpraca z aktywem bibliotecznym,

-

stwarzanie czytelnikom możliwości doskonalenia posługiwania się technologią informacyjną,
w tym komputerowego wyszukiwania informacji,

-

współpraca – w realizacji zadao dydaktyczno-wychowawczych Centrum, w tym w rozwijaniu
kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia – z wychowawcami,
nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowao
(przygotowywanie potrzebnych materiałów, współorganizowanie konkursów, imprez,
uroczystości szkolnych, wycieczek), - z rodzicami (włączanie w organizację zajęd i akcji
czytelniczych, promocja czytania i biblioteki, informowanie o czytelnictwie ich dzieci), - z
innymi bibliotekami, w szczególności z Biblioteką Miejską w Zbąszynku, (współudział w
konkursach i imprezach czytelniczych, wymiana doświadczeo, udostępnianie księgozbioru).

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
-

troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki szkolnej,

-

gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem Centrum i jej potrzebami, przeprowadzanie ich
selekcji,

-

prowadzenie ewidencji zbiorów,

-

klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów,

-

organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

-

prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej, indywidualnego pomiaru
aktywności czytelniczej uczniów,

-

planowanie pracy: opracowywanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej i
oceny stanu czytelnictwa w szkole,

-

korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu
pracy (praca w Programie MOL Optivum),

-

planowanie pracy biblioteki szkolnej poprzez opracowanie Rocznego Planu Pracy Biblioteki
Szkolnej.
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§ 19. 1. Centrum posiada Szkolne Muzeum Historyczne (SzMH).
2. Szkolne Muzeum Historyczne jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowao uczniów,
zadao wychowawczo-dydaktycznych Centrum, popularyzowaniu wiedzy historycznej i regionalnej
oraz kształtowaniu tożsamości narodowej.
3. Zadaniem Szkolnego Muzeum Historycznego jest:
1) gromadzenie i katalogowanie eksponatów muzealnych,
2) propagowanie działalności z zakresu dziedzictwa kulturowego narodu i lokalnego
społeczeostwa,
3) organizowanie wystaw i konkursów dla społeczności szkolnej i lokalnej,
4) współpraca z samorządem gminnym oraz z Muzeum Regionalnym w Świebodzinie,
5) prowadzenie dokumentacji zbiorów muzealnych,
6) organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
7) współpraca z biblioteką szkolną,
8) współpraca z lokalnym samorządem Gminy Zbąszynek.
4. Z zasobów Szkolnego Muzeum Historycznego mogą korzystad uczniowie, nauczyciele, pracownicy
Centrum w celu realizacji zadao, po uprzednim poinformowaniu opiekuna SzMH.
§ 20. 1. W Centrum nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego oddziału zestawu programów nauczania z
zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także program nauczania przedmiotów, ujętych w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
2. W Centrum działają ponadto zespoły przedmiotowe:
1) zespół przedmiotów ogólnokształcących;
2) zespół przedmiotów zawodowych.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Centrum na wniosek zespołu.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów
nauczania;
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
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4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów
szkolnych, a także uzupełnieniu ich wyposażenia;
5) wspólne

opiniowanie

przygotowanych

w

Centrum

autorskich,

innowacyjnych

i

eksperymentalnych programów nauczania.
5. W Centrum działa Zespół Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli „Warsztaty
pedagogiczne”. Pracą zespołu kieruje koordynator powoływany przez członków zespołu.
§ 21. Centrum współpracuje z rodzicami.
1. Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży stosując
zasady:
a) wymiany informacji o uczniu,
b) uzgadniania z rodzicami podstawowych kryteriów postępowania z uczniem,
c) wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i realizacji zadao dydaktycznowychowawczych klasy,
d) upowszechniania kultury pedagogicznej.
2. Wychowawca zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczo-opiekuoczymi
klasy.
3. Wychowawca zapoznaje rodziców z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i
promowania oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Szkole. (załącznik nr 7)
4. Każdy rodzic ma prawo zwrócid się do nauczyciela uczącego o informację dotyczącą swojego
dziecka oraz uzyskania pomocy w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
4a. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika
elektronicznego zapewniające podgląd postępów edukacyjnych i wychowawczych ucznia oraz
dających możliwośd komunikowania się z nauczycielami.
5. W Centrum organizowane są spotkania rodziców z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami.
Zakres tematów i terminy spotkao ustalane są odrębnie na każdy rok szkolny.
6. Ustalenia szczegółowe:
a) rodzice mają prawo prosid o zwolnienie ucznia z zajęd zgodnie z zasadami obowiązującymi w
Centrum. Zasady te ujęte są w regulaminie porządkowym Centrum, (załącznik nr 4)
b) w ciągu 7 dni od momentu zachorowania uczeo lub opiekun powinien dostarczyd
usprawiedliwienie,
c) wychowawca ma prawo oczekiwad od rodziców:
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- rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach
wychowawczych,
- pomocy w organizacji imprez, wycieczek, zajęd pozalekcyjnych,
- pełnej współpracy przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
d) wychowawca ma prawo zwrócid się o pomoc do Rady Rodziców w przypadku rażącego
zaniedbania przez rodziców obowiązku współpracy,
e) wychowawca ma obowiązek powiadomid rodziców o nieobecności dziecka w Centrum powyżej 1
tygodnia.
Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Centrum
§ 22. 1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, innych specjalistów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania Centrum oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz Prawo oświatowe.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1, określają odrębne
przepisy.
4. Do zakresu zadao nauczycieli należą w szczególności:
1) realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego wg tygodniowego rozkładu zajęd;
2) dbanie o bezpieczeostwo uczniów w czasie zajęd dydaktycznych na przerwach;
3) systematyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów/słuchaczy, ich oceniania
zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i
promowania oraz przeprowadzania egzaminów stanowiącym załącznik nr 7;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, maturalnych oraz z przygotowania
zawodowego i poprawkowych w oparciu o ustalone przez dyrektora Centrum
harmonogramy i wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminów;
5) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w miarę potrzeb w tym:
- dziennika lekcyjnego w wersji elektronicznej zgodnie z zasadami obowiązującymi w wersji
papierowej;
- arkuszy ocen uczniów/słuchaczy;
- zeszytu spostrzeżeo wychowawcy klasy;
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6) prowadzenia pracy wychowawczej z młodzieżą, którą realizuje we współdziałaniu z Radą
Pedagogiczną, Radą Klasową Rodziców, Samorządem klasy, samorządem uczniowskim
indywidualnie z uczniem/słuchaczem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
7) pełnienia obok podstawowych czynności wychowawczo-dydaktycznych na terenie Centrum i
w środowisku, z którym ona współpracuje, również innych zadao wspierających Centrum, a
wynikających z głównych celów statutowych. Zakres zadao, o których mowa wyżej, zgodnie
ze statutem dla każdego nauczyciela na dany rok szkolny zatwierdzany jest na pierwszym
plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
8) realizowania celów wychowawczych;
9) wzbogacania swojego warsztatu pracy o pomoce naukowe i dydaktyczne;
4. Zadaniem nauczyciela jest dbałośd o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.
Nauczyciel - opiekun gabinetu odpowiada za powierzone jego opiece mienie. Wszelkie usterki i
zauważone braki zgłasza niezwłocznie na piśmie konserwatorowi. Przekazywanie sprzętu powinno
odbywad się na drodze służbowej (protokół przekazania). Likwidacja zniszczonego sprzętu może byd
dokonana wyłącznie przez powołaną do tego celu komisję. Księga inwentarzowa winna
odzwierciedlad aktualny stan majątkowy w gabinecie.
5. Nauczyciel pomaga uczniowi/słuchaczowi w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych i prowadzi
rozpoznanie jego możliwości i potrzeb.
6. Zadaniem nauczyciela jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu
wiedzy merytorycznej między innymi poprzez obowiązkowy i czynny udział w pracy komisji
przedmiotowej, posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz samokształcenie i
doskonalenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Centrum,
utrzymanie obiektów i ich otoczenia w ładzie, czystości ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeostwa uczniów i pracowników.
8. Dyrektor Centrum sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym
stanowisku.
§ 23. 1. Opiekunem oddziału jest jego wychowawca, którego powołuje dyrektor Centrum spośród
nauczycieli.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach:
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1) nauczyciel-wychowawca ma prawo wnioskowad do dyrektora o zwolnienie go z pełnionej
funkcji;
2) Rada Klasowa Rodziców wspólnie z Samorządem klasowym ma prawo wnioskowad do
dyrektora Centrum o zmianę wychowawcy;
3) dyrektor Centrum po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję nie później niż po upływie
miesiąca;
4) decyzja dyrektora jest ostateczna.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami/słuchaczami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeostwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działao zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działao umożliwiających rozwiązanie konfliktów i sporów w klasie.
5. Wychowawca, w celu realizacji zadao, o których mowa w ust.1:
poznaje każdego ucznia/słuchacza i otacza go indywidualną opieką,
1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i jego rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół,
- ustala treści i formy zajęd na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
2) współdziała

z

nauczycielami

uczącymi

w

jego

klasie

w

zakresie

oddziaływao

wychowawczych, jak i określenia indywidualnej opieki (dotyczy to uczniów uzdolnionych, jak
i z różnymi trudnościami),
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalania potrzeb opiekuoczo-wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
- włączenie ich w sprawy życia klasy i Centrum,
4) wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym
regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów
(załącznik nr 7).
6. Szczegółowe formy spełniania zadao wychowawczych:
1) wychowawca wspólnie z samorządem klasy opracowuje plan wychowawczo-opiekuoczy
klasy uwzględniając w nim zadania Centrum i sugestie rodziców,
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2) wspólnie z samorządem wychowawca ocenia realizację przyjętego planu na koniec roku
szkolnego,
3) wychowawca zgłasza swoje propozycje do rocznego planu pracy Centrum w czerwcu,
4) wychowawca organizuje spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z rocznym terminarzem
spotkao,
5) wychowawca ponadto:
- prowadzi dokumentację klasy: dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej, arkusze ocen,
dokumentację wychowawczą,
- rozlicza osobiście uczniów z frekwencji uwzględniając zasady zwalniania uczniów z zajęd
(regulamin porządkowy),
- kontaktuje się w sprawach wychowawczych z opiekunami w internacie,
- kontroluje i ocenia pełnienie dyżurów przez klasę,
- opiniuje wnioski o stypendia i zapomogi,
- występuje z wnioskami o nagrody,
- udziela kar porządkowych (upomnienie, nagana), wnioskuje o udzielenie wyższej kary
przez dyrektora,
- odpowiada za przygotowanie i przebieg zaplanowanej wycieczki, biwaku (zgodnie z
regulaminem wycieczek) i każdej innej imprezy,
- odpowiada za uczniów oraz wszelkie rozliczenia finansowe (załącznik nr 8).
§ 24. 1. W Centrum może zostad utworzone stanowisko pedagoga.
2. Do zadao pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badao i działao diagnostycznych uczniów/słuchaczy, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
w celu określenia przyczyn niepowodzeo edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów/słuchaczy; w tym uczniów/słuchaczy z
wybitnymi uzdolnieniami;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;
4) podejmowanie działao z zakresu profilaktyki uzależnieo i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeo rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów/słuchaczy;
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6) inicjowanie i prowadzenie działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnieo uczniów/słuchaczy;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9) podejmowanie z udziałem rodziców i nauczycieli działao wychowawczo-profilaktycznych
wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego Centrum;
10) podejmowanie działao na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Rozdział 6.
Uczniowie (słuchacze) Centrum
§ 25. 1. Rekrutacja uczniów/słuchaczy do szkół Centrum odbywa się na zasadach określonych
odrębnymi przepisami dotyczącymi warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Centrum powołuje szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz str. rodzaje tej
dokumentacji określają odrębne przepisy.
3. Uczeo/słuchacz Centrum ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeostwo;
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego
godności;
3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, w
przypadku szkół dla młodzieży;
4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce;
5) rozwijania zainteresowao i zdolności;
6) swobody wyrażania myśli i przekonao, o ile nie narusza ona dóbr osobistych osób trzecich;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
8) poszanowania godności osobistej i nietykalności;
9) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
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10) pomocy w przypadku trudności w nauce;
11) rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów poprzez działalnośd w kołach, konkursach,
zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
12) do aktywnego uczestnictwa w życiu Centrum, przez działalnośd w organizacjach
młodzieżowych, kołach , itp.;
13) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego;
14) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz indywidualnego
toku nauczania;
15) zgłaszania zaistniałych konfliktów, sporów do wychowawcy, samorządu uczniowskiego,
rzecznika praw ucznia i dyrektora Centrum;
16) korzystania z pomocy stypendialnej (załącznik nr 9)
17) korzystania z pomieszczeo szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, biblioteki szkolnej
SMH, podczas zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami;
18) do zwolnieo z zajęd szkolnych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7.
4. Uczeo/słuchacz Centrum ma obowiązek:
1) przestrzegad postanowieo zawartych w statucie, regulaminach Centrum oraz zarządzeniach
Dyrektora,
2) systematycznie

i

aktywnie

uczestniczyd

w

zajęciach

lekcyjnych

i

praktycznych,

usprawiedliwiad absencję zgodnie z zasadami obowiązującymi w Centrum,
3) dbad o wspólne dobro, ład i porządek w szkole (szkody wynikłe z winy ucznia/słuchacza
muszą byd naprawione),
4) dbad o własne zdrowie, wystrzegad się szkodliwych nałogów,
5) przestrzegad zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i
pracowników Centrum oraz innych osób, a w szczególności:
- okazywad szacunek dorosłym i kolegom;
- przeciwstawiad się przejawom brutalności i wulgarności;
- szanowad poglądy i przekonania innych ludzi;
- zachowywad tajemnicę w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, ze
szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu innej osoby;
- godnie i kulturalnie zachowywad się poza Centrum.
6) dbad o honor i tradycję Centrum,
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7) przed wydaniem świadectwa ukooczenia lub w przypadku przerwania nauki w szkole rozliczyd się z Centrum;
8) nie używad telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych, niezwiązanych z
tematyką nie używad telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych, nie
związanych z tematyką prowadzonych zajęd, podczas zajęd lekcyjnych oraz zajęd
warsztatowych. W przypadku użycia nauczyciel ma prawo odebrad w/w urządzenie i
przekazad je do wychowawcy lub dyrekcji Centrum. Uczeo bądź rodzice mogą odebrad
telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne po zakooczeniu zajęd lekcyjnych w
danym dniu;
9) odpowiadad za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój: nie palid tytoniu, nie pid
alkoholu, nie używad narkotyków i innych środków odurzających;
10) nosid schludny strój codzienny, strój gimnastyczny na lekcjach z wychowania fizycznego, strój
odświętny w czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz egzaminów, strój roboczy podczas
zajęd warsztatowych.
§ 26. 1. Uczeo/ słuchacz może otrzymad nagrody za:
1) rzetelną naukę oraz pracę na rzecz Centrum lub środowiska lokalnego;
2) wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach;
3) godne reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
4) znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach i olimpiadach, etc.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów/słuchaczy Centrum:
1) pochwałę ustną wychowawcy klasy/opiekuna semestru, na forum zespołu klasowego;
2) pochwałę dyrektora Centrum, odnotowaną w dokumentacji klasowej;
3) dyplom uznania;
3) listy gratulacyjne: dla słuchacza, ucznia lub jego rodziców;
4) stypendium naukowe;
6) nagroda książkowa lub rzeczowa przyznana przez dyrektora Centrum;
7) wniosek o stypendium Prezesa Rady Ministrów;
8) nagrody zbiorowe przyznawane klasie:
- dofinansowanie wycieczki;
- dofinansowanie studniówki;
- nagroda pieniężna za wykonanie wartościowej pracy użytecznej na rzecz Centrum (wartośd
pracy ocenia dyrektor Centrum);
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- nagroda pieniężna za średnią ocen rocznych klasy co najmniej 4,0;
- nagroda pieniężna za najlepszą frekwencję roczną klasy (powyżej 96%);
- specjalne nagrody pieniężne dla klas wyróżniających się;
- puchar przechodni dyrektora Centrum za najlepsze wyniki we współzawodnictwie sportowym.
UWAGA: wysokośd nagród ustala co roku Rada Rodziców.
3. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien byd odnotowany w dokumentach ucznia.
4. Uczniom/słuchaczom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 27. 1. Za naruszenie obowiązków zawartych w statucie i regulaminach ustala się następujące
rodzaje kar:
1) ustne upomnienie przez wychowawcę/opiekuna semestru na forum zespołu klasowego;
2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy/opiekuna semestru;
3) pisemna

nagana

udzielona

przez

wychowawcę/opiekuna

semestru,

odnotowana

w dokumentacji szkolnej;
4) upomnienie ustne dyrektora Centrum,
5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, wycieczkach,
zwolnieo z zajęd, prawa do korzystania z pomocy materialnej,
6) ustna nagana dyrektora Centrum,
7) pisemna nagana udzielona uczniowi przez dyrektora Centrum z jednoczesnym
powiadomieniem rodziców lub opiekunów (dotyczy uczniów szkół dla młodzieży);
8) naganę z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy podjęta w formie uchwały
skreślenie z listy uczniów/słuchaczy;
9) uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy.
2. Wysoka nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach podlega niżej wymienionym sankcjom:
1) powyżej 15 godz. – upomnienie dyrektora Centrum;
2) powyżej 25 godz. – zawieszenie w prawach (ust. 1 pkt 5);
3) powyżej 30 godz. – nagana ustna dyrektora Centrum;
4) powyżej 35 godz. – nagana pisemna dyrektora Centrum;
5) powyżej 60 godz. – skreślenie z listy uczniów.
3. Od każdej wymierzonej kary uczeo może się odwoład do dyrektora Centrum w terminie 14 dni.
4. W przypadku spowodowanego niedbałością lub celowego zniszczenia mienia Centrum,
niezależnie od zastosowanej kary słuchacz lub rodzice ucznia (prawni opiekunowie) zobowiązani są
do naprawienia szkody.
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5. Nagrody i kary odnotowywane są przez wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym.
Wychowawca klasy przekazuje informację rodzicom o udzielonych karach.
§ 28. Przypadki skreślenia z listy uczniów/słuchaczy.
1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
(słuchaczy) dyrektor, w formie decyzji administracyjnej, może skreślid ucznia/słuchacza z listy
uczniów/słuchaczy, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia/słuchacza Centrum;
2) naruszył godnośd nauczyciela, w tym także stosował przemoc wobec nauczyciela lub innego
pracownika Centrum;
3) dopuścił się kradzieży na terenie Centrum;
4) wszedł w kolizję z prawem;
5) demoralizuje innych uczniów, słuchaczy;
6) zniszczył mienie Centrum;
7) wielokrotnie narusza postanowienia statutu Centrum;
8) wielokrotnie narusza przepisy bhp, ppoż. lub regulaminu obowiązujących w Centrum,
9) posiada, używa lub rozprowadza na terenie Centrum środki odurzające lub alkohol;
10) przekroczył dopuszczalną liczbę godzin nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia/słuchacza
na zajęciach szkolnych;
11) popełnił czyn, który w rozumieniu kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeo uznad można za
karalny;
12) znęcał się nad kolegami;
13) wcześniej otrzymał dwie wymienionych w ust. 1 pkt 4-8 kary dyscyplinarne.
2. Dyrektor Centrum, w formie decyzji administracyjnej skreśla ucznia branżowej szkoły I stopnia
odbywającego praktyczną naukę zawodu jako pracownik młodociany, kiedy ten dłużej niż dwa
tygodnie nie posiada ważnej umowy o pracę.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może nadad decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności.
4. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy przysługuje odwołanie do Lubuskiego
Kuratora Oświaty.
5. Tok postępowania w przypadku ucznia kwalifikującego się do skreślenia z listy uczniów Centrum:
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1) wniosek do Rady Pedagogicznej zgłasza wychowawca klasy/opiekun semestru, który
przedstawia wszystkie oddziaływania wychowawcze i ich skutki oraz zastosowane dotąd kary
przewidziane w Statucie;
2) z wnioskiem powinien zostad zapoznany Samorząd Uczniowski, który wyraża opinię;
3) z wnioskiem powinni zostad zapoznanie uczeo/słuchacz, rodzice lub prawni opiekunowie;
4) uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo ubiegania się o
poręczenie Samorządu Uczniowskiego nie dłużej jak niż na pół roku,
5) Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora
Centrum do skreślenia ucznia/słuchacza z listy w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów;
6) skreślenie ucznia/słuchacza następuje w trybie decyzji administracyjnej.
Rozdział 7.
Postanowienia koocowe
§ 29. 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Centrum.
2. Zmiany w statucie mogą byd wprowadzane na wniosek:
1) organów Centrum;
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.
§ 30. Obsługa finansowa Centrum prowadzona jest na mocy porozumienia zawartego z Gminą
Zbąszynek a dyrektorem Centrum.
§ 31. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z zakładowymi instrukcjami: obiegu
dokumentów, kancelaryjną oraz organizacji w zakresie działania archiwum.
§ 32. Centrum używa następujących pieczęci:
1. Pieczęci podłużnej o treści:
„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
ul. Kolejowa 4
66-210 Zbąszynek
tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030
REGON 971247190 NIP 927-14-26-425”
oraz stosownie do typu szkoły:
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„Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku
ul. Kolejowa 4
66-210 Zbąszynek
tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030
REGON 971247190 NIP 927-14-26-425”,
„Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
ul. Kolejowa 4
66-210 Zbąszynek
tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030
REGON 971247190 NIP 927-14-26-425”,
„Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku
ul. Kolejowa 4
66-210 Zbąszynek
tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030
REGON 971247190 NIP 927-14-26-425”.
2. Pieczęci okrągłej z godłem paostwowym i napisem w otoku:
„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku”
oraz stosownie do typu szkoły:
„Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku”,
„Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku”,
„Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku”.
§ 33. W Centrum obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością Centrum, a wydane
przez nadrzędne organy władzy paostwowej i samorządowej oraz dokumenty wewnętrzne Centrum:
Program wychowawczo-profilaktyczny oraz Regulamin pracowni szkolnych.

___________________________________________________________________________________________________________
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Załącznik nr 1
Regulamin rady pedagogicznej
1. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Posiedzeniami zwyczajnymi są
posiedzenia przewidziane planem pracy Centrum, tj.:
- przed rozpoczęciem roku szkolnego,
- pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowaniem uczniów,
- po zakooczeniu rocznych zajęd szkolnych,
- rady analityczne i szkoleniowo - wychowawcze.
Nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej nie są przewidziane planem pracy Centrum, organizowane są w
przypadkach koniecznych.
2. Zebrania mogą byd organizowane z inicjatywy:
- przewodniczącego rady,
- organu prowadzącego Szkołę,
- co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brad udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania, zwyczajne i nadzwyczajne, Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, miejscu i porządku zebrania:
- informacja o zebraniach zwyczajnych podawana jest z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni.
- w sprawach nadzwyczajnych posiedzenie zwołuje się, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
- informacje umieszcza się na tablicy ogłoszeo.
4. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Centrum.
5. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Centrum oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Centrum i jego zmian.
7. Rada Pedagogiczna może występowad z wnioskiem do organu prowadzącego Centrum o odwołanie z funkcji
dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Centrum.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
członków. W sprawach osobowych członków Rady Pedagogicznej głosowanie jest tajne. W innych sprawach tryb
głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym. W przypadku głosowania tajnego Rada wybiera
przewodniczącego komisji skrutacyjnej i 2 jej członków. Członków komisji skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu
jawnym. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników Centrum.
9. Dla opracowania określonych problemów Rada może powoład komisje. Pracą komisji kieruje przewodniczący
powołany przez Radę na wniosek przewodniczącego Rady. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy,
formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

___________________________________________________________________________________________________________
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10. Do czasu powołania Rady Szkoły Rada Pedagogiczna pełni jej funkcje. Rada, wykonując zadania Rady Szkoły, jest
zobowiązana zasięgad opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą
naruszad dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.
Niestosowanie się do postanowieo może byd przyczyną wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
12. Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej jest księga protokołów, która jest przesznurowana, opieczętowana i
podpisana przez dyrektora Centrum. Księgę zaopatruje się w klauzulę „Księga zawiera stron … , obejmuje okres …”.
13. Z zebrania Rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów Rady.
Protokół zebrania Rady wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący i protokolant. Poprawki do protokołu
zgłasza się Przewodniczącemu obrad. Rada na najbliższym posiedzeniu przyjmuje protokół z poprzedniego
posiedzenia.

___________________________________________________________________________________________________________
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Załącznik nr 2
Regulamin Rady Rodziców
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana
Pawła II.
2. Celem działania Rady Rodziców jest:
-

spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę w procesie wychowania i opieki,

-

zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz
wynikającymi z nich zadaniami dla Centrum i rodziców,

-

upowszechnianie wśród rodziców zamierzeo dydaktyczno-wychowawczych Centrum, przepisów dotyczących
zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów,

-

pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programowania nauczania, wychowania i opieki,

-

pomoc w tworzeniu materialnych warunków do funkcjonowania Centrum.

3. Rada Rodziców realizuje swe cele przez aktywną działalnośd swych członków w ścisłej współpracy z:
-

rodzicami i Radami Klasowymi,

-

dyrektorem i Radą Pedagogiczną,

-

samorządem uczniowskim i innymi organizacjami działającymi na terenie Centrum.

4. Rada Rodziców może występowad do organu prowadzącego Centrum, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Centrum.
5. Rada Rodziców w szczególności:
-

współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Centrum,

-

pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w Centrum,

-

współdziała ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

-

pomaga organizacjom działającym na terenie Centrum w działalności mającej na celu podnoszenie kultury
pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

-

udziela pomocy w organizacji wszelkich imprez kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,

-

podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Centrum,

-

decyduje o sposobie wydatkowania zebranych funduszy.

6. 1. Radę Rodziców stanowią delegaci z każdej klasy w liczbie 1 osoby wybrani przez Rady Klasowe. Rady Klasowe w
liczbie 3 osób wybierane są przez rodziców poszczególnych klas na zebraniach klasowych.
2. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyd inne osoby lub przedstawiciele zakładów pracy i instytucji z
głosem doradczym.
3. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor Centrum lub wyznaczona przez niego osoba.
7. 1. Rada Rodziców wyraża swe stanowisko w formie uchwał.
2. Przewodniczący Rady Rodziców może, w przypadku stwierdzenia sprzeczności z prawem, zawiesid wykonanie
uchwały do czasu uzgodnienia sposobu postępowania, a w przypadku braku uzgodnienia do czasu
rozstrzygnięcia sporu przez organ bezpośrednio nadzorujący Szkołę.
3. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 strony przekazują sprawę do rozstrzygnięcia organowi
bezpośrednio nadzorującemu Centrum, którego decyzja wiąże strony.
___________________________________________________________________________________________________________
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4. W sprawach spornych zarówno Rada, jak i dyrektor mogą odwoład się do organu bezpośrednio nadzorującego
Szkołę.
8. 1. Rada Rodziców może gromadzid fundusze na realizację celów i zadao, o których mowa w pkt.2 i 5.
2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
-

dowolnych wpłat rodziców lub innych osób,

-

dochodów osiąganych przez Radę Rodziców.

3. Rada Rodziców może prowadzid działalnośd w celu pozyskiwania środków na rzecz poprawy materialnych
warunków pracy Centrum.
4. Sposób wydatkowania zgromadzonych funduszy ustala Rada Rodziców przez zatwierdzenie planu przychodów i
wydatków (plan finansowy).
5. Wykonanie planu finansowego Rada Rodziców powierza Zarządowi.
9. 1. Organami Rady Rodziców są:
a) Rada Rodziców,
b) Zarząd Rady Rodziców,
c) Komisja Rewizyjna.
Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
2. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów.
10.1. Zarząd Rady Rodziców co najmniej raz w roku szkolnym zwołuje zebranie Rady Rodziców w celu:
- zatwierdzenia działalności Zarządu za rok poprzedni,
- przyjęcia planu finansowego na rok bieżący.
Zarząd Rady Rodziców zwołuje zebranie na wniosek:
- dyrektora Centrum,
- 30% członków Rady Rodziców.
1

3. Zebranie Rady Rodziców jest prowadzone w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej /2
członków Rady, a w drugim terminie bez względu na ilośd osób obecnych.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
- uchwalanie kierunków i programu działalności Rady Rodziców,
- rozpatrywanie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- ustalanie zmian w regulaminie,
- dokonanie wyboru władz Rady Rodziców,
- udzielanie absolutorium Zarządowi Rady Rodziców.
11. 1. Zarząd Rady Rodziców składa się z 5 osób wybieranych przez Radę Rodziców na okres 3 lat.
2. Zarząd Rady Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz ustala wewnętrzny podział funkcji w
zależności od potrzeb.
3. Zarząd zbiera się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu winny byd protokołowane. Dla ważności
uchwał konieczna jest obecnośd co najmniej 60% liczby członków Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz i wobec dyrektora Centrum,
- wykonywanie uchwał Rady Rodziców,

30

31

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
- kierowanie całokształtem działalności Rady Rodziców,
- opracowanie okresowych planów działalności Rady Rodziców oraz planu finansowego,
- zarządzanie funduszami Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Rady,
- bieżąca współpraca z dyrektorem Centrum i organami władz.
5. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu Rady Rodziców sprawuje Rada Rodziców.
12. 1. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców kontroluje całokształt działalności Rady Rodziców, a w szczególności jego
działalnośd finansowo-gospodarczą.
2. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa się z 3 członków wybieranych przez Radę Rodziców na okres 3 lat.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzid osoby będące członkami Zarządu oraz związane z Radą Rodziców
umową o pracę lub zlecenie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brad udział z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach
Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
- przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Zarządu,
- może żądad od Zarządu wyjaśnieo dotyczących jego działalności,
- ustala terminy i sposób usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,
- składa zastrzeżenia do projektowanych uchwał, decyzji Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że ich realizacja
spowoduje nieprawidłowości w działalności Rady Rodziców,
- składa sprawozdania ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania Radzie Rodziców
wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
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Załącznik nr 3
Regulamin samorządu uczniowskiego
1. Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II działa samorząd uczniowski.
2. W skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie.
3. Pracą samorządu kieruje Młodzieżowa Rada Szkoły (MRS), w skład, której wchodzi po jednym przedstawicielu z
każdej klasy.
4. Organami MRS są:
a) Zarząd MRS,
b) Młodzieżowa Komisja ds. Pomocy Materialnej.
Zarząd MRS liczy 5 osób i składa się z: przewodniczącego MRS, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz dwóch
członków stałych. W skład Młodzieżowej Komisji ds. Pomocy Materialnej wchodzą osoby wymienione w
Regulaminie przyznawania pomocy materialnej (załącznik nr 10).
5. MRS prowadzi swą działalnośd poprzez:
- posiedzenia plenarne,
- pracę Młodzieżowej Komisji ds. Pomocy Materialnej,
- pracę samorządów klasowych,
- pracę Zarządu MRS.
6. Posiedzenia plenarne MRS odbywają się:
a) w październiku - przyjęcie planu pracy na I półrocze,
b) w lutym - ocena pracy za I półrocze,
- przyjęcie planu pracy na II półrocze,
c) w czerwcu - ocena pracy za II półrocze,
- wnioski do planu pracy na rok następny,
d) na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora lub zarządu MRS mogą byd zwołane dodatkowe posiedzenia
plenarne.
7. W zebraniach plenarnych MRS udział biorą: MRS i opiekun MRS. Ponadto w miarę potrzeb mogą uczestniczyd:
- dyrektor Centrum, wicedyrektor,
- pedagog szkolny,
- przedstawiciele rodziców,
- przedstawiciele nauczycieli.
8. Pracą samorządu klasowego kieruje rada samorządu, w skład, której wchodzą:
- przewodniczący,
- wiceprzewodniczący.
9. Rada samorządu klasowego jest społecznym organem doradczym, inspirującym i koordynującym działalnośd
samorządu klasy, a w szczególności:
- spełnia wobec nauczycieli rolę rzecznika interesów uczniów,
- współdziała z wychowawcą w celu udzielenia niezbędnej pomocy uczniom jej potrzebującym,
- organizuje wypoczynek i rozrywki,
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- angażuje uczniów do wykonywania prac społeczno-użytecznych w klasie, Centrum, organizuje pomoc
koleżeoską uczniom mającym trudności w nauce,
- rozstrzyga spory między uczniami, zapobiega konfliktom a w przypadku pojawienia się ich przedstawia je
władzom Centrum.
10. MRS jest społecznym organem doradczym, inspirującym i koordynującym działalnośd samorządu uczniowskiego,
a w szczególności:
- spełnia wobec dyrektora, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej funkcję rzecznika interesów społeczności
uczniowskiej,
- organizuje społecznośd uczniowską do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,
- organizuje spotkania, turnieje i inne imprezy,
- inspiruje i organizuje analizowanie oraz ocenianie działalności samorządów klasowych,
- wnioskuje do Rady Rodziców o nagrody pieniężne dla uczniów i klas zgodnie z regulaminem nagród.
11. 1.
2.

Zasady przeprowadzania wyborów do MRS.
Tryb wyborów:
a) klasy swoich przedstawicieli do MRS wybierają spośród osób mających przynajmniej dobrą ocenę z
zachowania. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Reprezentantem klasy w MRS zostaje osoba, która
uzyskała największą liczbę głosów,
b) wybory Zarządu MRS są tajne i odbywają się podczas pierwszego posiedzenia plenarnego MRS. W skład
Zarządu wchodzi 5 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Zarząd konstytuuje się na swoim
pierwszym posiedzeniu.
c) kadencja zarządu MRS trwa rok,
d) odwołanie lub zwolnienie z pełnienia funkcji członka MRS lub członka Zarządu MRS odbywa się na
posiedzeniu plenarnym na wniosek:
- zainteresowanej osoby,
- młodzieży,
- opiekuna samorządu,
w drodze głosowania jawnego - zwykłą większością głosów.
e) odwołany lub zwolniony z pełnienia funkcji członka MRS lub członka zarządu MRS może byd każdy uczeo,
który:
- ma ocenę z zachowania niższą niż dobry,
- przekroczył limit 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
- otrzymał karę wymienioną w § 27 ust. 1.

2.

Terminy przeprowadzania wyborów:
a) wybory uzupełniające do MRS o przedstawicieli klas I przeprowadza się w terminie do 10 października,
b) do 10 marca przeprowadza się wybory uzupełniające do Zarządu MRS w przypadku gdy w skład Zarządu
wchodzą uczniowie klas kooczących szkołę,
c) w przypadku odwołania lub zwolnienia z pełnienia funkcji w MRS przeprowadza się wybory uzupełniające w
terminie do 30 dni.

12. Sekcje MRS.
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1. MRS do realizacji swoich zadao powołuje sekcje.
2. Liderzy sekcji są powoływani spośród członków MRS. W oparciu o kontakty uczniowskie,
tworzą oni 3-4 osobowe sekcje.
3. Wyróżniamy sekcje: filmową, internetową, plastyczną, informacyjną, charytatywną.
4. Członkiem poszczególnych sekcji może zostad każdy uczeo Centrum.
13. 1.

Zasady przeprowadzania wyborów opiekuna MRS.

2. Kandydatów na swojego opiekuna MRS zgłasza po konsultacjach klasowych.
3. Opiekun MRS jest wybierany na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Jeżeli
kandydaci uczniów nie wyrażają zgody na pełnienie funkcji opiekuna MRS, dyrektor Centrum może
zaproponowad kandydaturę na opiekuna MRS.
4. Kadencja opiekuna MRS trwa 2 lata.
14. 1.

Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku działa Rzecznik
Praw Ucznia.

2. Do zadao Rzecznika Praw Ucznia należy:
- reprezentowanie interesu uczniów we wszelkich sprawach spornych na terenie Centrum,
- prowadzenie działalności mającej na celu ograniczanie ilości sporów.
3. Zasady przeprowadzania wyborów Rzecznika Praw Ucznia:
- listę kandydatów tworzy MRS na posiedzeniu plenarnym, po konsultacjach klasowych,
- głosowanie odbywa się poprzez wybory powszechne.
4.

Kadencja Rzecznika trwa 2 lata.
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Załącznik nr 4
Regulamin porządkowy Centrum
Regulamin porządkowy określa ogólne reguły istotne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.
1. Zasady zwalniania uczniów z zajęd lekcyjnych:
a) z jednej godziny lekcyjnej ucznia może zwolnid:
- wychowawca klasy,
- nauczyciel uczący ze swojej lekcji. Zwolnienia te są traktowane jako godziny nieobecne usprawiedliwione,
b) decyzję o jednodniowym zwolnieniu podejmuje:
- wychowawca klasy z zajęd lekcyjnych,
- kierownik szkolenia praktycznego,
- opiekun lub instruktor praktycznej nauki zawodu z zajęd, za które są odpowiedzialni,
- dyrektor Centrum,
c) na dłuższy czas ucznia może zwolnid dyrektor Centrum,
d) decyzję o zwolnieniu z zajęd całej klasy podejmuje dyrektor Centrum,
e) uczniowie zwolnieni dla potrzeb Centrum muszą byd uważani za obecnych, a w dzienniku należy dokonad wpisu z
podaniem rodzaju zajęcia np. udział w olimpiadzie,
2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
a) uczeo ma obowiązek podad opiekunowi klasy przyczynę swojej nieobecności w terminie do 7 dni,
b) uczeo ma obowiązek przynieśd usprawiedliwienie nieobecności na jednolitym druku wydanym wcześniej
rodzicom (opiekunom prawnym) przez wychowawcę klasy,
c) opiekun klasy uznaje godziny nieobecne za nieusprawiedliwione, jeżeli w przeciągu 7 dni nie uzyska wiarygodnej
informacji (od ucznia lub rodziców) o przyczynie nieobecności ucznia,
d) frekwencja powinna byd podliczana w dzienniku do 10 dni następnego miesiąca (z wyjątkiem stycznia i czerwca na tydzieo przed radą pedagogiczną),
e) opiekun klasy zawiadamia rodziców o nieobecności ucznia w szkole, z nieznanych powodów, po upływie 1
tygodnia,
3. Zasady funkcjonowania szatni szkolnej:
a)

w okresie jesieo - zima - wiosna każdy uczeo ma obowiązek pozostawiad okrycie wierzchnie w udostępnionej
mu szafce szkolnej,

b) Centrum nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty osobiste (np. biżuterię) oraz
okrycie wierzchnie pozostawione bez opieki oraz pozostawione w szafkach szkolnych.
4. Zasada odpowiedzialności materialnej:
Za uszkodzenie mienia szkolnego lub własności kolegi, uczeo ponosi karę dyscyplinarną, a jego rodzice (prawni
opiekunowie) odpowiedzialnośd materialną.
5. Zasady i reguły obowiązujące uczniów podczas praktycznej nauki zawodu ujęte są w regulaminie organizacji
praktycznej nauki zawodu (załącznik nr 6).
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Załącznik nr 5
Regulamin biblioteki szkolnej
1.

Organizacja biblioteki szkolnej oraz zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością
lokalną:
1.1. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) oraz pracownicy Centrum, a także społecznośd
lokalna mają prawo korzystad z zasobów biblioteki szkolnej.
1.2. Każdy czytelnik powinien zapoznad się z regulaminem biblioteki.
1.3. Biblioteka gromadzi literaturę popularno-naukową, beletrystykę, informacje o regionie, lektury szkolne,
podręczniki szkolne, czasopisma, taśmy magnetowidowe, płyty CD-ROM oraz materiały dydaktyczne
multimedialne tematycznie zgodne z zainteresowaniami czytelników oraz profilem Centrum.
1.4. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.
1.5. Wszystkie zbiory biblioteki są opracowywane zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną przy wykorzystaniu
programu komputerowego MOL - biblioteka szkolna.
1.6. W bibliotece jest tzw. „wolny dostęp do półek”, czyli każdy czytelnik sam szuka potrzebnych materiałów
znajdujących się w wypożyczalni głównej.
1.7. Książki i inne zbiory biblioteki wypożycza się bezpłatnie.
1.8. Czytelnicy mogą korzystad z katalogów komputerowych lub zasięgnąd informacji u nauczyciela bibliotekarza.
1.9. Jednorazowo można wypożyczyd 2 książki na okres 2 tygodni; podręczniki szkolne uczeo wypożycza na cały
rok szkolny.
1.10. Jeżeli uczeo nie przeczytał książek w terminie, to może prosid o przedłużenie terminu zwrotu.
1.11. Wypożyczone książki należy szanowad; przed wypożyczeniem należy książkę obejrzed, zwrócid uwagę na
ewentualne uszkodzenia; jeżeli nie jest obłożona, uczeo powinien sam ją starannie obłożyd.
1.12. Książkę zagubioną lub zniszczoną uczeo powinien odkupid lub pokryd równowartośd jej ponownego zakupu.
1.13. Na dwa tygodnie przed zakooczeniem roku szkolnego należy wszystkie książki zwrócid do biblioteki szkolnej.
1.14. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych i podanych do ogólnej wiadomości.
1.15. W bibliotece szkolnej znajdują się:

2.

-

czytelnia,

-

Punkt Informacji Europejskiej,

-

Szkolne Centrum Informacji o Regionie,

-

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Organizacja i cele pracy czytelni:
2.1. Celem pracy czytelni jest umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom Centrum, rodzicom (prawnym
opiekunom) oraz społeczności lokalnej korzystania z księgozbioru podręcznego, zbiorów wypożyczalni i
czasopism, jak również tworzenie warunków do rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowao
uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
2.2. Czytelnia to miejsce pracy umysłowej, w którym należy zachowad ciszę i skupienie.
2.3. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2.4. Do czytelni wchodzi się bez okryd wierzchnich.

________________________________________________________________________________________________
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2.5. Materiały nieuszkodzone po wykorzystaniu należy zwrócid bibliotekarce.
2.6. W czytelni można bezpłatnie korzystad ze wszystkich zbiorów znajdujących się w bibliotece.
2.7. Książki, czasopisma i materiały audiowizualne poleca się opiece czytelnika.
3.

Punkt Informacji Europejskiej
3.1. Punkt Informacji Europejskiej działa w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, w ramach
Lokalnej Akademii Informatycznej.
3.2. Każdy zainteresowany ma prawo skorzystad ze wszystkich materiałów znajdujących się w bibliotece szkolnej,
sprowadzonych przez wypożyczenia międzybiblioteczne oraz dostępne przez nowoczesne nośniki informacji,
takie jak: Internet, telewizja.

4.

Szkolne Centrum Informacji o Regionie

Celem działania Szkolnego Centrum Informacji o Regionie jest:
a) promocja regionu i umożliwienie uczniom poszerzanie wiedzy o swoim mieście, okolicy i Regionie Kozła,
b) gromadzenie i opracowywanie literatury dotyczącej gminy i miasta Zbąszynek oraz Regionu Kozła,
c)

gromadzenie kartotek tematycznych:
- historia Zbąszynka, Chlastawy, Kosieczyna i Dąbrówki Wlkp.,
- sprawy bieżące gminy,
- Region Kozła,

d) gromadzenie

informacji prasowych i internetowych dotyczących Zespołu Szkół Technicznych im. Jana

Pawła II w Zbąszynku,
e) sporządzenie bibliografii gminy Zbąszynek,
f)

współpraca z biurem promocji i rozwoju gminy Zbąszynek,

g) współpraca z biurem Regionu Kozła,
h) współpraca ze Szkolnym Muzeum Historycznym w zakresie organizacji wystaw tematycznych, konkursów oraz
lekcji muzealnych,
i)

organizacja wystaw i konkursów na temat naszego Regionu w ramach prowadzenia działalności kulturalnooświatowej.

5.

Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
5.1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystad uczniowie, nauczyciele, pracownicy Centrum, rodzice
(prawni opiekunowie) oraz członkowie społeczności lokalnej.
5.2. Komputery w bibliotece szkolnej służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych,
dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywad do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier
i zabaw.
5.3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
5.4. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdowad się maksymalnie 2 osoby.
5.5. Korzystad można jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i
dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5.6. Nie wolno wykonywad żadnych połączeo technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
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5.7. Korzystający

z

komputerów

mają

obowiązek

szanowania

udostępnionego

im

sprzętu

wraz

z

oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialnośd materialną za wszelkie starty powstałe z ich winy.
5.8. Zabrania się wkładania własnych nośników USB do komputera bez zgodny nauczyciela bibliotekarza.
5.9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszad niezwłocznie nauczycielowi
bibliotekarzowi.
5.10. Podczas korzystania z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
5.11. Opuszczając stanowisko komputerowe należy wyłączyd komputer oraz uporządkowad biurko.
5.12. Niestosowanie się do powyższych zasad powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z
komputerów w bibliotece przez okres 2 tygodni oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

________________________________________________________________________________________________
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Załącznik nr 6
Regulamin organizacji praktycznej nauki zawodu
Organizacja praktycznej nauki zawodu
1. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pomieszczeniach pracowni dwiczeo praktycznych.
2. Pracownikami pracowni dwiczeo praktycznych są: kierownik i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
3. Za całokształt praktycznej nauki zawodu odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego.
4. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu są odpowiedzialni za powierzone działy i realizację programu nauczania.
5. Zajęcia na poszczególnych działach odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez dyrektora Centrum
harmonogramami.
6. Każda klasa ma wyznaczonego opiekuna praktycznej nauki zawodu.
7. Przed rozpoczęciem zajęd odbywa się zbiórka, na której zostaje sprawdzona obecnośd i przydzielone stanowiska
pracy zgodnie z harmonogramem.
8. Uczniowie na zajęciach pracują zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
9. Na początku roku szkolnego zostają przeprowadzone szkolenia bhp i ppoż.
10. Przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych działach nauczyciel przeprowadza instruktaż szczegółowy bhp.

Organizacja dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego odbywa się w formie
zajęd lekcyjnych prowadzonych w Centrum.
Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia zawodowego odbywa się w
formie kursów prowadzonych przez upoważnione do tego ośrodki.

Obowiązki uczniów
Podczas praktycznej nauki zawodu uczeo powinien:
1. Stosowad się do regulaminu oraz przestrzegad organizacji i dyscypliny szkolnej, które są warunkiem osiągnięcia
pełnych wyników pracy i nauki.
2. Przychodzid na zajęcia praktycznej nauki zawodu regularnie i punktualnie.
3. Każdą nieobecnośd usprawiedliwiad u opiekuna praktycznej nauki zawodu poprzez przedłożenie zwolnienia
lekarskiego.
4. Zgłaszad się na zbiórkę w ubraniu roboczym.
5. Przy pracach niebezpiecznych używad sprzętu ochrony osobistej, takiego jak: okulary ochron- ne, rękawice,
maski itp.
6. Dbad o czystośd i estetykę pomieszczeo pracowni dwiczeo praktycznych.
7. Zauważone niebezpieczeostwo natychmiast zgłaszad do nauczyciela.
8. Dbad o mienie szkolne.
9. Utrzymywad w należytym stanie powierzone narzędzia, przyrządy, sprzęt ochrony osobistej itp..
10. Sprawdzad przed przystąpieniem do pracy sprawnośd narzędzi. Niesprawnośd należy zgłosid nauczycielowi.
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11. Na nowym stanowisku pracy obowiązkowo zapoznad się z instrukcją obsługi nowych urządzeo.
12. Nie uruchamiad pod żadnym pozorem urządzeo i maszyn znajdujących się bez nadzoru.
13. Ściśle stosowad się do instrukcji ppoż.
14. W razie wypadku lub skaleczenia zgłosid natychmiast ten fakt nauczycielowi, który udzieli pomocy lub skieruje
do lekarza.
Niestosujący się do powyższego regulaminu będą karani zgodnie ze statutem Centrum.
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Załącznik nr 7
Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów
I. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. Przepisy ogólne.
1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
2.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagao edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej oraz na formułowaniu oceny.

3.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej
klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i w zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania
3)

ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych przez
Szkołę,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z rozdz. II pkt. 23 a- k,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz rocznej
oceny zachowania,
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7)

ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce.

6.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach
sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęd edukacyjnych.
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7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o
warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Uczeo jest klasyfikowany dwa razy w ciągu roku szkolnego.
9. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w styczniu danego roku szkolnego z wyjątkiem klas trzecich Liceum
Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum, dla których klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w
grudniu danego roku szkolnego.
10. Klasyfikacja roczna przeprowadzana jest w styczniu danego roku szkolnego z wyjątkiem klas trzecich Liceum
Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum, dla których klasyfikacja koocoworoczna przeprowadzana jest w
kwietniu danego roku szkolnego.

II. Ocenianie osiągnięd z zajęd edukacyjnych
1.

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2.

Ocenie bieżące z zajęd edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeo robi dobrze,
co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyd.

3.

Ocenianie ucznia z osiągnięd edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
c)

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce,

d) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
5.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)

formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych,

b)

ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęd edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,

c)

przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

d)

ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych,

e)

ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce.

6.

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych ucznia,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęd edukacyjnych.
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7.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
a) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę udzielając w
przypadku odpowiedzi ustnej informacji zwrotnej, natomiast w przypadku prac pisemnych w sposób określony
w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
b) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się sprawdzone i ocenione pisemnie
prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

8. 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, dostosowad wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia oraz ustaleo zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
która wskazuje koniecznośd takiego dostosowania,
c) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na
podstawie rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i
specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych szkołach,
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych dwiczeo
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2. W przypadku ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii, a jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole nauczyciel jest zobowiązany dostosowad wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania na
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach.
9.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brad pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd oraz systematycznośd udziału
ucznia w zajęciach oraz aktywnośd ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

10. 1. Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z wykonywania określonych dwiczeo fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych dwiczeo, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z realizacji zajęd wychowania fizycznego, zajęd komputerowych lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęd wychowania fizycznego, zajęd komputerowych lub informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
się „zwolniony” lub „zwolniona”.
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11. 1. Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z zajęd nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie przedłożenia przez
ucznia prawa jazdy w odpowiedniej kategorii, a w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub
„zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
2. Dyrektor Centrum na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do kooca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, a w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
12. Na 15 dni (zajęd dydaktycznych) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformowad ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęd dydaktycznych. Poinformowanie rodziców
(prawnych opiekunów) odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, pisemnie lub ustnie (osobiście lub
telefonicznie) za potwierdzeniem poprzez oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z ocenami. Ocena przewidywana
nie jest oceną ostateczną. Na ocenę ostateczną mają także wpływ osiągnięcia ucznia w okresie po wystawieniu
oceny przewidywanej (śródrocznej i rocznej). Od oceny przewidywanej (śródrocznej i rocznej) uczeo i jego rodzice
(prawni opiekunowie) mają prawo odwoład się do dyrektora Centrum zgodnie z procedurą opisaną w zał. nr 7,
rozdz. II ust. 33 pkt 3.
13. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia z zajęd edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania, według skali określonej w statucie Centrum.
14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 3 dni dydaktyczne przed plenarnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
15. Oceny z zajęd dodatkowych oraz religii albo etyki nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani
na ukooczenie szkoły.
16. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje naukę zawodu, na warunkach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach
rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk
zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
b) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub
kierownik praktycznej nauki zawodu.
17. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w
stopniach szkolnych według następującej skali:
1) stopieo celujący

-6

skrót

- cel

2) stopieo bardzo dobry

-5

skrót

- bdb

3) stopieo dobry

-4

skrót

- db

4) stopieo dostateczny

-3

skrót

- dst

5) stopieo dopuszczający

-2

skrót

- dop
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6) stopieo niedostateczny

-1

skrót

- ndst

18. 1. W kontroli bieżącej i śródrocznej dopuszcza się rozszerzanie skali ocen poprzez dodanie do oceny bdb, db, dst,
dop znaków „ +” i „ - ”, a do oceny ndst znaku „+”.
2. Nauczyciel może stosowad w ocenianiu bieżącym inne znaki, jeżeli zostały one ujęte w Przedmiotowym
Systemie Oceniania.
19. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a) bieżące - określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
b) śródroczne i roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie
programowej na dany semestr lub rok szkolny.
20. Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych:
a)

stopieo celujący otrzymuje uczeo, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych lub praktycznych problemów z programu nauczania
danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

b)

stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
programem nauczania przedmiotu w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowad posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach,

c)

stopieo dobry otrzymuje uczeo, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w
danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym
(podstawach programowych). Poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,

d)

stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagao zawartych w minimum programowym
(podstawach programowych). Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

e)

stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który ma braki w opanowaniu minimum programowego (podstaw
programowych), ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

f)

stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w
minimum programowym (podstawach programowych) przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nie jest w stanie
rozwiązad zadao o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

21. Nauczyciele dokonując oceny osiągnięd edukacyjnych ucznia powinni stosowad różnorodne formy:
a) ustne (odpowiedź, recytacja, dialog ...),
b) pisemne:
- kartkówki,
- sprawdziany wiadomości,

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
- zadania domowe,
- dyktanda,
- testy,
- dwiczenia projektowe, rysunkowe,
c) inne:
- dwiczenia laboratoryjne,
- czynności praktyczne,
- własna twórczośd.
d) Nauczyciel powinien sprecyzowad ustnie pojęcie kartkówki - obejmującej zagadnienia bieżące, węższy zakres
materiału, stosowanej bez zapowiedzi oraz pojęcie sprawdzianu wiadomości - obejmującego zagadnienia
podsumowujące konkretny zakres materiału, z podaniem terminu, wpisaniem go do dziennika, omówieniem
zagadnieo tematycznych, podaniem punktacji i zasad przeliczania zdobytych punktów na oceny.
W przypadku stosowania metody punktowej w danej formie sprawdzania osiągnięd należy stosowad poniższe
zasady przeliczania punktów na oceny:
L.p.
Ocena
Procentowy udział punktów
1
niedostateczny
0 – 39%
2
dopuszczający
40 – 55%
3
dostateczny
56 – 70%
4
dobry
71 – 85%
5
bardzo dobry
86 – 95%
6
celujący
96 – 100%
W przypadku stosowania metody punktowej w danej formie sprawdzania osiągnięd podczas zajęd z przedmiotów
zawodowych o charakterze praktycznym należy stosowad następujące zasady przeliczania punktów na oceny:
L.p.
1
2
3
4
5
6

Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Procentowy udział punktów
0 – 59%
60 – 74%
75 – 84%
85 – 90%
91 – 95%
96 – 100%

22. Nauczyciel planując ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia powinien przestrzegad następujących zasad:
a) w ciągu tygodnia uczeo może mied najwyżej trzy sprawdziany, a w ciągu dnia - jeden,
b) nauczyciel zobowiązany jest do wpisania terminu sprawdzianu w dzienniku elektronicznym (terminarz) z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem (brak wpisu uniemożliwia jego przeprowadzenie),
c) w ciągu dwóch tygodni od daty napisania pracy uczeo winien otrzymad ją do wglądu ocenioną i poprawioną,
d) w klasach maturalnych w II półroczu należy do minimum ograniczyd liczbę prac pisemnych z przedmiotów nie
objętych egzaminem maturalnym i z przygotowania zawodowego,
e) (skreślony),
f) ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną), należy wystawid z minimum 3 ocen cząstkowych.
23. Klasyfikowanie śródroczne i roczne uczniów odbywa się wg następujących zasad.
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a)

Uczeo jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęd obowiązkowych, z
wyjątkiem zajęd, z których został zwolniony.

b)

Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

c)

Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin klasyfikacyjny.

d)

Uczeo nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawad egzamin klasyfikacyjny na
pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną.

e)

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok
lub program nauki.

f)

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

g)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 23, pkt. f, nie obejmuje
obowiązkowych zajęd edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęd edukacyjnych.

h)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo zakooczenia rocznych
zajęd dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).

i)

Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni– w charakterze obserwatorów rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.

j)

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem informatyki, wychowania
fizycznego, zajęd komputerowych, które mają charakter przede wszystkim zadao praktycznych. W przypadku zajęd
obejmujących kształcenie zawodowe, egzamin klasyfikacyjny z zajęd praktycznych, których programy nauczania
przewidują prowadzenie dwiczeo lub doświadczeo, ma formę zadao praktycznych.

k)

Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z powodu usprawiedliwionej nieobecności
nieklasyfikowanego z zajęd praktycznych, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania oraz ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

24. Egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum, w skład której wchodzą:
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
25. Egzamin klasyfikacyjny, na podstawie, którego uczeo zostaje przyjęty do danej klasy lub kooczy klasę wyznacza
dyrektor Centrum.
26. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przyjmowanego do danej klasy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
-

dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum – jako przewodniczący,

-

nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin.

27. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel uczący. Stopieo trudności pytao powinien byd zróżnicowany i odpowiadad
kryteriom ocen przyjętym przez szkołę.
28. W przypadku nieklasyfikowania zajęd edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
29. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
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-

nazwę zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,

-

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

-

termin egzaminu klasyfikacyjnego,

-

imię i nazwisko ucznia,

-

zadania egzaminacyjne,

-

ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą
informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

30. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna)
ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych może byd zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
31. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych
zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy z tych zajęd.
32. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
1.

Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych
zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy z tych zajęd.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęd
komputerowych i wychowania fizycznego oraz z zajęd praktycznych obejmujących kształcenie zawodowe,
których programy nauczania przewidują prowadzenie dwiczeo lub doświadczeo, który ma formę zadao
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Centrum w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 32.4, może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w
innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Centrum powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- nazwę zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,
- imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji,
- termin egzaminu poprawkowego
- imię i nazwisko ucznia,
- zadania egzaminacyjne,
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz
zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
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7. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Centrum, nie później
niż do kooca września.
8. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza
klasę.
33. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęd edukacyjnych.
1. Prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd
edukacyjnych posiada uczeo, który:
1.

na

danych

zajęciach

edukacyjnych

posiada

frekwencję

nie

niższą

niż

85%

bez

godzin

nieusprawiedliwionych;
2.

wykorzystał wszystkie przysługujące mu możliwości poprawy oceny zgodnie z wewnątrzszkolnym
regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

2. W przypadku spełnienia powyższych warunków uczeo (rodzic, opiekun prawny) może złożyd wniosek o
możliwośd uzyskania oceny wyższej niż przewidywana do dyrektora Centrum.
3. Wniosek o sprawdzian weryfikujący stan wiedzy wynikający z odwołania się od oceny składa uczeo lub jego
rodzic (prawny opiekun) w ciągu 3 dni (dydaktycznych) od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie Centrum.
4. Termin sprawdzianu weryfikującego stan wiedzy ustala dyrektor Centrum do dnia klasyfikacyjnego zebrania
plenarnego Rady Pedagogicznej.
5. Sprawdzian weryfikujący stan wiedzy przygotowuje nauczyciel uczący danego ucznia zgodnie z opracowanymi
wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęd edukacyjnych, a przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
Centrum.
6. Uzyskanie ze sprawdzianu weryfikującego stan wiedzy oceny niższej niż przewidywana ocena roczna powoduje
utrzymanie ustalonej pierwotnie oceny.
34. 1. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora Centrum, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w
ciągu 2 dni od dnia zakooczenia zajęd dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa, dyrektor Centrum powołuje komisję w składzie:
-

dyrektor Centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum - jako przewodniczący komisji,

-

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

3. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 34.2 może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w
innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach dyrektor Centrum powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
4. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego oraz z zajęd praktycznych obejmujących kształcenie
zawodowe, dla których programy nauczania przewidują prowadzenie dwiczeo lub doświadczeo, który ma formę
zdao praktycznych, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych.
5. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 34.4 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeo, o których mowa w pkt. 34.1. Termin sprawdzianu ustala się w uzgodnieniu z uczniem lub jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych nie może byd niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- nazwę zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,
- imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji,
- imię i nazwisko ucznia,
- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
- zadania sprawdzające,
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz
zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
8. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może
przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Centrum.
9. Przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do
zgłoszenia zastrzeżeo wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
35. 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia w szkole ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
2. Uczeo, którego Rada Pedagogiczna warunkowo promowała do klasy programowo wyższej, musi zaliczyd zaległą
różnicę programową.
3. W przypadku uczniów, u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięd
edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni im kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia
im uzupełnienie braków.
36. 1. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią ocen, co na
mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się
także roczne oceny uzyskane z tych zajęd.
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3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych
zajęd edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeo, który kooczy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się w klasach programowo
niższych z uwzględnieniem pkt. 11 rozdz. II, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 11 rozdz. III.

III Ocenianie zachowania
1. Ocenianiu podlega zachowanie ucznia.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej
klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
3. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
1.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia min. poprzez dziennik elektroniczny,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
b) ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Centrum,
c) ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
d) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
e) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o zachowaniu.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów
prawnych) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. 1. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
6. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
uwzględnid wpływ stwierdzonych zaburzeo lub odchyleo rozwojowych na jego zachowanie.
7. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. skreślony
3.

Klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania ucznia w danym roku szkolnym polega na ustaleniu oceny według
skali:
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4.

wzorowe

- wz.

bardzo dobre

- bdb,

dobre

- db.

poprawne

- pop.

nieodpowiednie

- ndp,

naganne

- ng.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje
rozwojowe, należy uwzględnid wpływ tych zaburzeo lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.

Na 15 dni (zajęd dydaktycznych) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformowad ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Poinformowanie rodziców (prawnych
opiekunów) odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, pisemnie lub ustnie (osobiście lub telefonicznie) za
potwierdzeniem poprzez oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z oceną. Ocena przewidywana nie jest oceną
ostateczną. Na ocenę ostateczną ma także wpływ postawa i zachowanie ucznia w okresie po wystawieniu
oceny przewidywanej (śródrocznej i rocznej). Od rocznej oceny przewidywanej uczeo i jego rodzice (prawni
opiekunowie) mają prawo odwoład się do dyrektora Centrum zgodnie z procedurą opisaną w zał. nr 7, rozdz. III
B ust. 4.

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałośd o honor i tradycje Centrum,
d) dbałośd o piękno mowy ojczystej,
e) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
11. skreślony
12. skreślony
13. Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca klasy uwzględnia godziny
nieusprawiedliwione tylko z II półrocza zajęd edukacyjnych, które mają wpływ na tą ocenę.

A. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia.
Oceniając zachowanie ucznia wychowawca powinien w szczególności zwrócid uwagę na:
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1. Wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem swojej wiedzy i
umiejętności, systematyczne przygotowywanie się do zajęd szkolnych, uczestnictwo w wybranych przez siebie
zajęciach pozaszkolnych.
2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycję Centrum, współtworzenie jej
autorytetu.
3. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej. Okazywanie szacunku
nauczycielom oraz innym pracownikom Centrum, podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora
Centrum, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego. Spory
rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w statucie Centrum.
4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
-

okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

-

przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

-

szanowanie poglądów i przekonao innych ludzi,

-

poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowanie w tajemnicy korespondencji,
dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu
powierzającego,

-

naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody.

5. Dbanie o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
-

uczeo nie pali tytoniu,

-

uczeo nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

6. Uczeo jest odpowiedzialny za czysty i schludny strój codzienny, strój gimnastyczny na lekcjach wychowania
fizycznego, galowy strój w czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz egzaminów, strój roboczy podczas zajęd
warsztatowych.
7. Uczeo dba o dobro, ład i porządek w Centrum, a w szczególności: w pracowniach, na korytarzach, w świetlicy, w
bibliotece, w sanitariatach, w internacie, w warsztatach szkolnych oraz w obejściu Centrum. Pełni dyżury w
wyznaczonych terminach na terenie całej Centrum i internatu.
8. Uczeo troszczy się o mienie Centrum i jej estetyczny wygląd. Ma również obowiązek naprawienia wyrządzonej
przez siebie szkody.
9. Uczeo, który często spóźnia się na zajęcia edukacyjne może mied obniżoną śródroczną lub roczną ocenę
zachowania.
10. Godziny nieusprawiedliwione w semestrze mają następujący wpływ na ocenę zachowania:
-

od 15 godz. nieusprawiedliwionych - ocena poprawna,

-

od 25 godz. nieusprawiedliwionych - ocena nieodpowiednia,

-

od 35 godz. nieusprawiedliwionych - ocena naganna.

11. Uczeo, który otrzyma naganę dyrektora Centrum, naganę pisemną lub naganę z ostrzeżeniem Rady Pedagogicznej,
otrzymuje najniższą ocenę zachowania.
B. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania uczniów.
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1.

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię nauczycieli i innych pracowników Centrum, a
także uczniów, którzy mogą wyrażad własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów.

2.

Kryteria oceny z zachowania:
Ocenę wzorową - może otrzymad uczeo, który przykładnie spełnia wszystkie wymogi kryteriów, na którym można
polegad, którego można podawad jako wzór dla innych.
Ocenę bardzo dobrą - może otrzymad uczeo, który spełnia wymogi kryteriów, wyróżnia się w jednym ze
składowych kryteriów.
Ocenę dobrą – może otrzymad uczeo, który spełnia wymogi większości kryteriów, jednak żadnego z
obowiązujących nie narusza w rażący sposób
Ocenę poprawną - może otrzymad uczeo, który uchybia niektórym kryteriom oceny, ale reaguje na uwagi,
wyciąga wnioski, wyraża chęd poprawy,
Ocenę nieodpowiednią - otrzymuje uczeo, który często narusza wymogi kryteriów, nie zawsze reaguje na uwagi.
Ocenę naganną - otrzymuje uczeo, który rażąco narusza wymogi oceny, nie reaguje na uwagi, nie przejawia chęci
poprawy.

3.

1. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora Centrum w przypadku
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą byd zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie
później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakooczenia zajęd dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor powołuje komisję, w skład, której wchodzą:
a. dyrektor Centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum - jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora Centrum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. psycholog (jeśli jest zatrudniony w szkole),
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g. przedstawiciel rady rodziców.
3. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
- termin posiedzenia komisji,
- imię i nazwisko ucznia,
- wynik głosowania,
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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1. Prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania posiada
uczeo, który nie otrzymał kar statutowych.
2. Uczeo lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyd wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej
oceny zachowania.
3. Wniosek może byd złożony w terminie 3 dni od poinformowania o wysokości oceny do dyrektora Centrum.
4. W przypadku złożenia wniosku, dyrektor Centrum powołuje zespół, który w ciągu 3 dni analizuje dokumentację
wychowawcy dotyczącą zachowania ucznia i ustala ostateczną ocenę.
5. Ustalona ocena nie może byd niższa niż przewidywana ocena roczna.
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Załącznik nr 8
Regulamin wycieczek szkolnych
Rozdział I Postanowienia wstępne
1.

Organizowane przez Centrum wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mied na celu w
szczególności:
a.

poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b.

poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,

c.

wspomaganie rodziny i Centrum w procesie wychowania,

d.

upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z
zasobów przyrody,

e.

podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

f.

upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

g.

przeciwdziałanie patologii społecznej.

2. Wycieczki i imprezy mogą byd organizowane w ramach zajęd lekcyjnych, pozalekcyjnych
lub pozaszkolnych.
3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąd następujące formy:
a.

wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęd lekcyjnych lub pozalekcyjnych,

b.

wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie
wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

c.

imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,

d.

imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

4.

Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy Centrum oraz, w przypadku
wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

5. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze powinny byd organizowane w miarę możliwości w czasie
wolnym od zajęd lekcyjnych. Jeden oddział klasowy na organizację wycieczek może przeznaczyd maksymalnie 5
dni lekcyjnych w roku szkolnym.
6. Ilekrod w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumied także pozostałe formy
turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.
Rozdział II Organizacja wycieczek
1.

Dyrektor Centrum wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2.

Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik
wycieczki.

3.

Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzieo przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub
upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

4.

Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną
dokumentację wycieczki do zatwierdzenia, natomiast w przypadku wycieczek zagranicznych na 14 dni przed
rozpoczęciem.
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5.

6.

Dokumentacja wycieczki zawiera:
a.

kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem (w dwóch egzemplarzach),

b.

listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),

c.

pisemne zgody rodziców,

d.

regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

e.

rozliczenie wycieczki (należy przedłożyd w ciągu dwóch tygodni po zakooczeniu wycieczki).

Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor Centrum lub wicedyrektor poprzez
podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

7.

Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

8.

Organizacja i program wycieczek powinny byd dostosowane do wieku, zainteresowao, potrzeb uczniów i ich
możliwości.

9.

Uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brad udziału w wycieczkach.

10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęd lekcyjnych)
wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Rozdział III Podstawowe zasady bezpieczeostwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek
1.

Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma
charakter ciągły.

2.

Opiekunami powinni byd nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor Centrum może wyrazid zgodę na
wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

3.

Na wycieczce organizowanej poza teren Centrum w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze
środków lokomocji opiekę powinna sprawowad co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

4.

Na wycieczce udającej się poza teren Centrum przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna
sprawowad jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

5.

Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz
leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzid wyłącznie przewodnicy turystyczni.

6.

Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego
załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy
wycieczkę odwoład.

7.

Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu
docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzad stan liczbowy uczniów.

8.

Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyd jej uczestników o zasadach bezpieczeostwa i sposobie
zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

9.

Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegad zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywad tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
11. Uczestnicy wycieczek powinni byd objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
13. Wycieczki powinny rozpoczynad i kooczyd się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.
Rozdział IV Obowiązki kierownika wycieczki.

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
1.

Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2.

Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe
rozliczenie.

3.

Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeostwa wszystkich jej uczestników.

4.

Zapewnienie

warunków

do

realizacji

programu

wycieczki

oraz

sprawowania

nadzoru

w tym zakresie.
5.

Określenie

zadao

dla

opiekunów

w

zakresie

realizacji

programu

oraz

zapewnienie

opieki

i bezpieczeostwa uczestnikom wycieczki.
6.

Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7.

Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

8.

Dokonywanie podziału zadao wśród uczestników.

9.

Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakooczeniu.
11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są
przechowywane przez kierownika wycieczki do kooca roku szkolnego.
Rozdział V Obowiązki opiekuna.
1.

Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.

2.

Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeostwa.

4.

Nadzorowanie wykonywania zadao przydzielonych uczniom.

5.

Wykonywanie innych zadao zleconych przez kierownika.

Rozdział VI Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników
1.

Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.

2.

Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

3.

W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu Centrum i przepisy bezpieczeostwa.

4.

Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5.

Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6.

Uczestników wycieczki obowiązuje punktualnośd.

7.

W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod
nadzorem opiekunów.

8.

W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegad zaleceo kierownika wycieczki.

9.

W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy
wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegad regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeo zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem Centrum.
Rozdział VII Postanowienia koocowe
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1.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęd szkolnych mają
obowiązek brad udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki
przedkłada dyrektorowi lub wicedyrektorowi.

2.

Wszyscy

opiekunowie

oraz

uczestnicy

wycieczki

zobowiązani

są

zapoznad

się

z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
3.

Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie podpisują wszyscy uczestnicy
wycieczki.

4.

Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren Centrum, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji
programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie
wyjście, musi uzyskad na nie zgodę dyrektora lub wicedyrektora. Wyjście należy odnotowad w karcie wyjśd
znajdującej się w pokoju nauczycielskim oraz w dzienniku lekcyjnym.

5.

Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.

6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

Załączniki:
Załącznik a – karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem,
Załącznik b – wzór listy uczestników wycieczki,
Załącznik c – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce,
Załącznik d – wzór rozliczenia wycieczki
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Załącznik a do Regulaminu wycieczek szkolnych
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem i preliminarzem

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) .....................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy) .........................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................................................................

Termin ............................... ilośd dni................... klasa/grupa ....................................................

Liczba uczestników ................................

Kierownik (imię i nazwisko) .....................................................................................................

Liczba opiekunów: ..................................

Środek lokomocji ........................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki.............................................................................

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeostwa na wycieczkach i imprezach dla
dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

1........................................................................

...................................................

2.......................................................................
3.......................................................................
4.......................................................................
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HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz.
wyjazdu

Adres punktu
Ilośd km.

Miejscowośd

Program

noclegowego i
żywieniowego

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)

Dochody
1.

Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł

2.

Inne wpłaty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem dochody: ………………………………........................................................................................................................

Wydatki
1.

Koszt wynajmu autokaru:

……………………………………………………………………………………………………………………

2.

Koszt noclegu:

……………………………………………………………………………………………………………………

3.

Koszt wyżywienia:

……………………………………………………………………………………………………………………

4.

Bilety wstępu:

do teatru:

…………………………………………………………………………………………

do kina:

…………………………………………………………………………………………

do muzeum:

…………………………………………………………………………………………

inne:

…………………………………………………………………………………………

5.

Inne wydatki (jakie):……………………………......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
Razem wydatki:.................................. Koszt na jednego uczestnika...........................

.............................................................
/podpis kierownika wycieczki/

Adnotacje organu prowadzącego
lub sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

…………..................................................
/pieczęd i podpis dyrektora Centrum/
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Załącznik b do Regulaminu wycieczek szkolnych
LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

lp.

imię i nazwisko

klasa

nr telefonu

....................................................
/podpis kierownika wycieczki/
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Załącznik c do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/

..........................................................................
/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

…….............................................................................................................................
/adres/

...............................................
/telefon/

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki .....................................................................................................................................
w wycieczce do .......................................................................................................................................................................,
która odbędzie się w dniu / dniach............................................................................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazao lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
Równocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności, zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających zdrowiu i życiu mojego dziecka.
Inne

istotne

informacje,

które

rodzice/opiekunowie

chcą

przekazad

organizatorowi

wycieczki

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

..................................................
/data/

.........................................................
/podpis rodziców / opiekunów
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Załącznik d do regulaminu wycieczek szkolnych

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

Wycieczka (impreza) szkolna do ………………………………………………………………………………..
zorganizowana w dniu....…………...........................… przez………………...............................................
I. Dochody
1. Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł
2. Inne wpłaty…………………………………………………………………………….
Razem dochody: ………………………………
II. Wydatki
1. Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….
2. Koszt noclegu:…………………………………………………………………………
3. Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………….
4. Bilety wstępu:

do teatru:…………………………….
do kina:………………………………
do muzeum:………………………….
inne:………………………………….

5. Inne wydatki (jakie):…………………………….....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Razem wydatki:……………………………………….
Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: …………………
Pozostała kwota w wysokości ……………………zł
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(określid sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

Uczestnicy wycieczki (np. samorząd klasowy)

Kierownik wycieczki

1. ……………………………………..
2. ………………………………………
3………………………………………..

..................................
/podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze itp.)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Rozliczenie przyjął:
……………………………………..
(data i podpis dyrektora Centrum)
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Załącznik nr 9
Regulamin przyznawania pomocy materialnej
1. Pomoc materialną mogą otrzymad uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniowie osiągający
wysokie wyniki w nauce.
2. Formami pomocy materialnej dla uczniów mogą byd:
a) stypendium socjalne,
b) stypendium za wyniki w nauce,
c) zakwaterowanie w internacie,
d) korzystanie z wyżywienia w stołówce,
e) zasiłki losowe przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.
3. Pomoc materialną przyznaje Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej zwanej dalej „komisją szkolną”, na wniosek
ucznia, jego rodziców lub opiekunów, wychowawcy klasy, odpowiedniego organu samorządowego, Młodzieżowej
Rady Internatu, Rady Rodziców.
4. W skład komisji szkolnej wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący,
b) pedagog szkolny,
c) opiekun Młodzieżowej Rady Szkoły – jako sekretarz,
d) wychowawcy klas, których dotyczą wnioski o przyznanie pomocy materialnej,
e) kierownik internatu, przy rozpatrywaniu wniosków dot. wychowanków internatu,
f) przedstawiciel Rady Rodziców,
g) członkowie Młodzieżowej Komisji ds. Pomocy Materialnej,
f) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Internatu.
5.

W skład Młodzieżowej Komisji ds. Pomocy Materialnej, zwanej dalej „komisją młodzieżową”, wchodzą:
a)

przewodniczący sekcji ds. pomocy materialnej Młodzieżowej Rady Szkoły - jako przewodniczący,

b) przewodniczący klasowych komisji ds. Pomocy Materialnej.
W obradach uczestniczy opiekun MRS i pedagog szkolny z głosem doradczym
6. W skład Klasowej Komisji ds. Pomocy Materialnej zwanej dalej „komisją klasową” wchodzą 3 osoby z klasy nie
zainteresowane otrzymaniem pomocy materialnej. W obradach uczestniczy wychowawca klasy.
7. Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w 3 stopniach:
- I stopieo - komisja klasowa,
- II stopieo - komisja młodzieżowa,
- III stopieo - komisja szkolna.
b) Sposób składania dokumentów:
Wypełnione kwestionariusze zainteresowani składają do wychowawców w ustalonym terminie. Po obradach I
stopnia kwestionariusze zbiera opiekun MRS. Po obradach II stopnia dokumentację zbiera i przechowuje
przewodniczący komisji szkolnej.
c) Terminarz postępowania kwalifikacyjnego:
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Postępowanie kwalifikacyjne I stopnia musi byd zakooczone w ciągu 3 dni, II stopnia - 7 dni od daty kooczącej
składanie kwestionariuszy. Obrady III stopnia muszą odbyd się w ciągu 3 dni od zakooczenia obrad II stopnia.
8. Zasady przyznawania stypendium socjalnego:
a) komisja klasowa:
- sprawdza poprawnośd wypełnienia kwestionariuszy i wiarygodnośd dokumentów,
- ustala listę preferencyjną uczniów,
b) komisja młodzieżowa kierując się propozycjami komisji klasowych oraz posiadanymi środkami finansowymi:
- ustala kwotowe propozycje stypendiów socjalnych,
- może ustalid górną granicę średniego dochodu przypadającego na jednego członka, rodziny, powyżej której
stypendium nie będzie przyznawane,
c) komisja szkolna, uwzględniając propozycje komisji młodzieżowej przyznaje stypendia socjalne i naukowe oraz
zasiłki losowe,
d) przy przyznawaniu stypendium socjalnego należy uwzględnid następujące kryteria:
- kompletnośd dokumentacji - zaświadczenia o wszystkich dochodach rodziców i innych członków rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich 3 miesięcy (brutto bez zasiłków
rodzinnych i opiekuoczych),
- miesięczny dochód na 1 osobę, nie przekraczający kwoty ustalonej przez młodzieżową i szkolną komisję
stypendialną,
- uczeo powtarzający klasę nie otrzymuje stypendium na I półrocze,
- 1 ocena niedostateczna na I półrocze dyskwalifikuje ucznia w przyznaniu mu stypendium socjalnego na II
półrocze,
-

przy

przyznawaniu

stypendium

socjalnego

na

II

półrocze

należy

uwzględnid,

nieobecności

nieusprawiedliwione (NN) w I semestrze:
8 - 10 NN

- 50% stypendium,

4 - 7 NN

- 80% stypendium,

0 - 3 NN

- 100% stypendium.

W dalszych miesiącach uczniowi, który przekroczy 5 godz. NN zawiesza się stypendium na 1 miesiąc, a w
przypadku ponownego opuszczenia powyżej 5 godz. NN może nastąpid cofnięcie stypendium do kooca
semestru (roku). Zatrzymane stypendium przeznaczone będzie albo na zapomogi, albo na stypendium dla
ucznia o niskich dochodach na 1 członka rodziny, żyjącego w trudnych warunkach materialnych.
Uczeo palący, pijący alkohol nie powinien otrzymad stypendium.
e) za rażące naruszanie regulaminu szkolnego, internackiego lub zachowanie niegodne ucznia, można cofnąd lub
zawiesid stypendium na co najmniej 1 miesiąc.
f) stypendium socjalne w pełnej wysokości wynosi dwukrotnośd zasiłku rodzinnego.
9. Stypendium za wyniki w nauce może byd przyznane po pierwszym semestrze nauki w tej szkole uczniowi. Średnią
ocen ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Stypendium
za wyniki w nauce stanowi kwotę 100,00 złotych i wypłacane jest jednorazowo w semestrze.
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10. Zasiłek losowy może otrzymad uczeo, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek losowy
może byd przyznawany w formie pieniężnej lub rzeczowej jednorazowo lub kilkakrotnie w okresie roku szkolnego.
Zasiłek losowy nie może byd wyższy niż pięciokrotnośd zasiłku rodzinnego.
Osoby, które otrzymają zasiłek losowy, zobowiązane są do rozliczenia się przed Szkolną Komisją ds. Pomocy
Materialnej (rachunki, oświadczenia rodziców itp.).
11. Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji należy składad u dyrektora Centrum w terminie ustalonym przez Szkolną
Komisję.
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Załącznik nr 10
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Postanowienia ogólne
W szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie
to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą
działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Centrum i uprawnionego
przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
Za niezawodnośd działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie
kopii bezpieczeostwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy Centrum,
którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im
danych. Szczegółową odpowiedzialnośd obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy
obowiązującego w Polsce prawa.
Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych
uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.
U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003). Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Na podstawie prawnej o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Dyrektor Centrum nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzania danych osobowych w związku z
obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr
107, poz. 1003).
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Celem
przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).
Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie z zakładce INFORMACJE ma zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu o zawartych w systemie
danych o:
-

informacji identyfikujących osobę (swoje dziecko);
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-

informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.;

-

listy loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych (Administratorzy Dziennika Elektronicznego,
Dyrektorzy Centrum, Wychowawcy, Pracownicy Sekretariatu).

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 ze zm.).
Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęd, oceny semestralne i
koocoworoczne są wpisywane w dzienniku elektronicznym.
Pracownicy Centrum zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, przestrzegania
przepisów obowiązujących w szkole.
Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych godzinach
wychowawczych, zapewnia się możliwośd zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika
elektronicznego.
Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są
w:
-

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

-

Przedmiotowych Systemach Oceniania.

Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest na stronie Centrum (http://www.zst.zbaszynek.pl), wszystkie
Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są w bibliotece szkolnej.
Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz
pracowników Centrum określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system
dziennika elektronicznego, a placówką szkolną, z zastrzeżeniem, że rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego
dostępu do informacji o swoim dziecku, ale tylko w szkole. W takim wypadku (w asyście dyrektora, wychowawcy,
nauczyciela przedmiotowego lub pedagoga) rodzicowi udostępnia się za pomocą komputera wszystkie
informacje dotyczące jego dziecka z zachowaniem poufności danych osobowych. Zasady te są opisane w
zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoje bezpłatne konto na stronie
http://www.dziennik.librus.pl/help.
W przypadku opisanym w Rozdziale 1 pkt 14, zaleca się prezentowad rodzicom dane ucznia poprzez
wykorzystanie modułu Kartoteki Uczniowskiej, dostępnego w dzienniku elektronicznym.
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ROZDZIAŁ 1 Konta w dzienniku elektronicznym
1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście
odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są w zakładce POMOC w dzienniku
elektronicznym po zalogowaniu się na swoje konto (http://www.dziennik.librus.pl/help) oraz w
poszczególnych rozdziałach tego dokumentu.
2. Hasło musi byd zmieniane co 30 dni z wyjątkiem rodziców oraz uczniów gdzie zmiana następuje co 90
dni. Hasło musi się składad co najmniej z 8 znaków i byd kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do
swojego konta, które użytkownik dostanie od Administratora, służy tylko do pierwszego zalogowania.
Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.
3. Użytkownik jest zobowiązany stosowad się do zasad bezpieczeostwa w posługiwaniu się loginem i
hasłem do systemu, które poznał na szkoleniu (Nauczyciele na radzie pedagogicznej, Rodzice na
zebraniu, Uczniowie na zajęciach).
4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Administrator Dziennika
Elektronicznego, Dyrektor Centrum, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic,
Uczeo) utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.
5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę
nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora Dziennika
Elektronicznego.
6. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im
uprawnienia:
a) UCZEO
-

przeglądanie własnych ocen;

-

przeglądanie własnej frekwencji;

-

dostęp do wiadomości systemowych;

-

dostęp do ogłoszeo Centrum;

-

dostęp do konfiguracji usługi smsinfo;

-

dostęp do konfiguracji własnego konta.

b) RODZIC
-

przeglądanie ocen swojego podopiecznego;

-

przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego;

-

dostęp do wiadomości systemowych;

-

dostęp do ogłoszeo Centrum;

-

dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo;
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-

dostęp do konfiguracji własnego konta.

c)

SEKRETARIAT

-

wgląd w listę kont użytkowników;

-

wgląd w statystyki logowao.

d) NAUCZYCIEL
-

zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji;

-

zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji;

-

wgląd w statystyki wszystkich uczniów;

-

wgląd w statystyki logowao;

-

przeglądanie ocen wszystkich uczniów;

-

przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów;

-

dostęp do wiadomości systemowych;

-

dostęp do ogłoszeo Centrum;

-

dostęp do konfiguracji konta;

-

dostęp do wydruków;

-

dostęp do eksportów;

-

zarządzanie swoim planem lekcji.

e) WYCHOWAWCA KLASY
-

zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji;

-

zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą – jeśli administrator
Centrum włączył takie uprawnienie;

-

zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów;

-

zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą;

-

edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą;

-

wgląd w statystyki wszystkich uczniów;

-

wgląd w statystyki logowao;

-

przeglądanie ocen wszystkich uczniów;

-

przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów;

-

dostęp do wiadomości systemowych;

-

dostęp do ogłoszeo Centrum;

-

dostęp do konfiguracji konta;

-

dostęp do wydruków;

-

dostęp do eksportów;

-

zarządzanie swoim planem lekcji.

f)

DYREKTOR CENTRUM
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-

zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów;

-

zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą – jeśli administrator
Centrum włączył takie uprawnienie;

-

zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów;

-

zarządzanie frekwencją w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą;

-

edycja danych wszystkich uczniów;

-

wgląd w statystyki wszystkich uczniów;

-

wgląd w statystyki logowao;

-

przeglądanie ocen wszystkich uczniów;

-

przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów;

-

dostęp do wiadomości systemowych;

-

dostęp do ogłoszeo Centrum;

-

dostęp do konfiguracji konta;

-

dostęp do wydruków;

-

dostęp do eksportów;

-

zarządzanie swoim planem lekcji;

-

dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim.

g) ADMINISTRATOR CENTRUM
-

zarządzanie wszystkimi danymi Centrum: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje;

-

wgląd w listę kont użytkowników;

-

zarządzanie zablokowanymi kontami;

-

zarządzanie ocenami w całej szkole;

-

zarządzanie frekwencją w całej szkole;

-

wgląd w statystyki wszystkich uczniów;

-

wgląd w statystyki logowao;

-

przeglądanie ocen wszystkich uczniów;

-

przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów;

-

dostęp do wiadomości systemowych;

-

dostęp do ogłoszeo Centrum;

-

dostęp do konfiguracji konta;

-

dostęp do wydruków;

-

dostęp do eksportów;

-

zarządzanie planem lekcji Centrum;

-

dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego: zamawianie kart.

h) SUPERADMINISTRATOR
-

uprawnienia wynikające z umowy
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7. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i REGULAMINAMI dostępnymi
po zalogowaniu się na swoje konto w szczególności regulaminem korzystania z Systemu czy
regulaminem usługi SMSInfo (rodzice, uczniowie). Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku
elektronicznym

po

zalogowaniu

się

na

swoje

bezpłatne

konto

na

stronie

http://www.dziennik.librus.pl/help.
8. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz
administratorskich mogą zostad zmienione przez Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Super
Administratora. Aktualna lista uprawnieo publikowana jest w dokumentacji Systemu dostępnej po
zalogowaniu na kontach Dyrektora Centrum oraz Administrator Dziennika Elektronicznego.
ROZDZIAŁ 2 Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym
1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI,
OGŁOSZENIA oraz moduł SZKOLNY SMS.
2. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, dni
otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami). Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego
opiekuna) udostępnid papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie
dziennika elektronicznego.
3. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywad, gdy
potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie oraz gdy
chcemy przekazad wiadomośd tylko pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednej klasy.
4. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpid oficjalnych podao papierowych, które regulują przepisy
odnośnie szkolnej dokumentacji.
5. Moduł WIADOMOŚCI może służyd do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole, tylko
w przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) odbędzie obowiązkowe szkolenie prowadzone przez
Administratora Dziennika Elektronicznego i wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu na odpowiednim
dokumencie w obecności wychowawcy klasy.
6. Odczytanie przez rodzica informacji zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem
do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją
systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za
równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
7. Jeśli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie itp. wymaga
szczególnego odnotowania, powinien wysład odpowiednią treśd do rodzica (prawnego opiekuna) za
pomocą WIADOMOŚCI wybierając RODZAJ informacji jako UWAGA.
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8. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia
z podaniem:
a) daty wysłania
b) imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę
c)

adresata

d) temat i treści uwagi
e) daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna)
9. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI w dzienniku
elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu.
10. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI dla ucznia, ze swojego konta w zakładce Wiadomości
w dzienniku elektronicznym, powoduje usunięcie jej z systemu przez co nie będzie ona niewidoczna
w KARTOTECE UCZNIA, w związku z tym po odczytaniu i odpowiedzeniu na daną wiadomośd, powinna
byd ona przeniesiona do KOSZA i przechowywana tam, aż do zrobienia pełnego całorocznego archiwum.
Informacje o tym przekaże Administrator Dziennika Elektronicznego na koniec roku szkolnego.
11. Za pomocą OGŁOSZEO można powiadamiad uczniów i rodziców o zebraniach z rodzicami, liście
obowiązujących lektur czy terminach ważniejszych sprawdzianów. Moduł ten należy wykorzystywad,
gdy nie potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią
odpowiedzi.
12. Moduł OGŁOSZENIA daje możliwośd wyświetlania informacji razem lub osobno:
a) wszystkim uczniom w szkole
b) wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do Centrum
c)

wszystkim nauczycielom w szkole

13. Zakazuje się usuwania nieaktywnych OGŁOSZEO. Wszystkie informacje, można będzie usunąd pod
koniec sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapewni to całkowitą archiwizacją danych
przez firmę oraz Administrator Dziennika Elektronicznego oraz da możliwośd ich poprawnego
odczytania w przyszłości.
ROZDZIAŁ 3 Superadministrator
Po stronie firmy jest wyznaczona osoba zwana Super Administratorem, która jest odpowiedzialna za kontakt ze
szkołą. Jej zakres działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Centrum.
ROZDZIAŁ 4 Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego
1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialna jest Szkolny
Administrator Dziennika Elektronicznego.
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2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego
powinny byd wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania
Centrum. Dlatego zaleca się, aby funkcję tą pełnił nauczyciel pracujący w danej szkole, który sprawnie
posługuje systemem i został w tym zakresie odpowiednio przeszkolony.
3. Do obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy:
a) Dbad o to, aby w pokoju nauczycielskim, nie zabrakło specjalnych kart do wystawiania ocen
i zaznaczania frekwencji.
b) Zapoznad użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu.
c)

Informacje o nowo utworzonych kontach Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma
obowiązek przekazad bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas.

d) W przypadku przejścia ucznia do innej klasy lub skreślenia go z listy uczniów, Szkolny Administrator
Dziennika Elektronicznego przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizowad oraz dokonad
wydruku kartoteki danego ucznia i przekazad wydruk do sekretariatu Centrum, celem umieszczenia go
w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia.
e) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego logując się na swoje konto ma obowiązek zachowywad
zasady bezpieczeostwa (mied zainstalowane i systematycznie aktualizowad programy zabezpieczające
komputer).
f)

Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, ma obowiązek co 30 dni zmieniad hasło. Hasło musi
się składad co najmniej z 8 znaków i byd kombinacją liter i cyfr.

g) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem
zamawiad elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu np. specjalnych kart do
systemu dziennika elektronicznego, programów komputerowych, doładowao Szkolnego SMS.
h) Do obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy systematyczne sprawdzanie
WIADOMOŚCI na swoim koncie i jak najszybsze odpowiadanie na nie, oraz ustawienie automatycznego
powiadomienia e-mail'em o nowej WIADOMOŚCI w systemie.
i)

Systematyczne umieszczanie ważnych OGŁOSZEO, mających kluczowe znaczenie dla działania systemu.

j)

Promowanie wśród wszystkich użytkowników wykorzystywania możliwości danego systemu, stosowania
modułów mogących usprawnid przepływ informacji w szkole.

4. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie Centrum, mające wpływ na bezpośrednie
funkcjonowanie zajęd i Centrum, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonad
wyłącznie po omówieniu tego na radzie pedagogicznej i odnotowaniu tego faktu w protokole rady np.
ukrycie wykresu średniej ocen w widoku rodzica, ocena zero liczona do średniej, określenie wartości + i
- przy wyliczaniu wartości średniej, ustawienie Szczęśliwego Numerka i inne. W razie zaistnienia
potrzeby szybkiej zmiany ustawieo, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może poprosid
Dyrektora Centrum o zwołanie specjalnej rady pedagogicznej w celu przegłosowania nowych ustawieo
w dzienniku elektronicznym.
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5. Raz w miesiącu Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek zarchiwizowania całego
dziennika Centrum w formacie XML oraz zapisania go na płycie CD lub DVD wraz z programem
umożliwiającym odczyt i dostarczenia do sekretariatu Centrum. Kopia ta powinna byd przechowywana
w szkolnym sejfie. Płyta powinna byd opisana z podaniem zawartości i daty utworzenia archiwum.
6. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego raz na kwartał ma obowiązek sprawdzid wszystkie
komputery w szkole wykorzystywane do obsługi dziennika elektronicznego, zwracając szczególną uwagę
na względy bezpieczeostwa.
7. Jeśli istnieje taka koniecznośd Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien ustawiad
nauczycielom wygaszacze na hasło, wyłączad bootowanie z CD, zabezpieczyd dostęp do BIOS oraz
wykonywad inne działania mające na celu podnoszenie bezpieczeostwa.
8. Każdy zauważony i zgłoszony Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego przypadek
naruszenia bezpieczeostwa ma byd zgłoszony firmie zarządzającej w celu podjęcia dalszych działao
(zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów).
9. Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma
obowiązek:
a) Skontaktowad się osobiście z nauczycielem i wyjaśnid powód blokady.
b) W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeostwa powiadomid firmę nadzorującą, poprzez wysłanie
informacji do Superadministratora.
c)

Sprawdzid wraz z nauczycielem aktualną zawartośd jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeostwa i
jeśli jest taka potrzeba przywrócid do prawidłowej zawartości.

d) Wygenerowad i przekazad nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.
10. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniad nikomu, poza
Szkolnym Administratorem Sieci Komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci
komputerowej, mogących przyczynid się na obniżenie poziomu bezpieczeostwa.
ROZDZIAŁ 5 Dyrektor Centrum
1.

Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor Centrum
lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor.

2.

Do 30 września Dyrektor Centrum sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych
uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.

3.

Dyrektor Centrum jest zobowiązany:

a) Systematycznie sprawdzad statystyki logowao.
b) Kontrolowad systematycznośd wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli.
c)

Systematycznie odpowiadad na wiadomości, nauczycieli, rodziców i uczniów.
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d) Bezzwłocznie przekazywad uwagi za pomocą WIADOMOŚCI.
e) Przekazywad ważne informacje za pomocą OGŁOSZEO.
f)

Generowad odpowiednie statystyki np. zbiorczych dla nauczycieli, a następnie ich wynik i analizę
przedstawiad na radach pedagogicznych.

g) Dochowywad tajemnicy odnośnie postanowieo zawartych w umowie, mogących narazid działanie
systemu informatycznego na utratę bezpieczeostwa.
h) Dbad o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu np. zamawianie specjalnych kart do
systemu dziennika elektronicznego, doładowywanie Szkolnego SMS, zakup materiałów i sprzętu do
drukowania i archiwizowania danych, szkoleo itp.
4.

O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor Centrum powiadamia wszystkich nauczycieli
Centrum za pomocą WIADOMOŚCI.

5.

System daje możliwośd tworzenia wielu różnych statystyk. Dyrektor Centrum ma obowiązek
szczegółowo określid, które, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób, powinny byd tworzone, przeglądane
i archiwizowane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Wicedyrektora,
Wychowawców i Nauczycieli. Fakt ten powinien byd ogłoszony na radzie pedagogicznej i wpisany do
protokołu rady.

6.

Dyrektor Centrum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, może podjąd decyzję
odnośnie realizacji i obsługi, dostępnego w systemie dziennika elektronicznego Ubezpieczenia
Grupowego Nieszczęśliwych Wypadków.

7.

Dyrektor Centrum ma obowiązek wyznaczyd drugą osobę, która może pełnid rolę Szkolnego
Administratora Dziennika Elektronicznego w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez
pierwszą. Na swoim koncie musi złożyd zamówienie o przyznanie drugiej osobie uprawnieo Szkolnego
Administratora Dziennika Elektronicznego do firmy zarządzającej dziennikiem elektronicznym.

8.

Do obowiązków Dyrektora Centrum należy również zapewnienie szkoleo dla:

Nauczycieli Centrum.
a) Rodziców, którzy chcą usprawiedliwiad swoje dzieci przez internet.
b) Nowych pracowników Centrum.
c)

Uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach z informatyki lub technologii informacyjnej (w
zależności od profilu klasy).

d) Pozostałego personelu Centrum (konserwatorzy, panie sprzątające, woźna, pracownicy internatu,
administracja itp.) pod względem bezpieczeostwa.
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ROZDZIAŁ 6 Wychowawca klasy
1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Centrum Wychowawca Klasy.
Każdy Wychowawca Klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego swojej klasy w
zakresie opisanym w poniższym rozdziale.
2. Wychowawca Klasy powinien zwrócid szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza
wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, powinien również wypełnid
pola odnośnie telefonów komórkowych rodziców oraz, jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z
poradni, odznaczyd ten fakt w odpowiednim miejscu.
3. Jeśli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np: zmiana nazwiska, Wychowawca Klasy ma
obowiązek dokonad odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za których wprowadzanie
bezpośrednio odpowiada.
4. Do 20 września w dzienniku elektronicznym, Wychowawca Klasy uzupełnia dane uczniów swojej klasy.
5. W dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub koocoworocznej rady pedagogicznej Wychowawca
Klasy dokonuje wydruków odpowiednich statystyk, podpisuje je i przekazuje Wicedyrektorowi.
6. Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca Klasy według zasad określonych w WSO.
7. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy Wychowawca Klasy zgłasza ten fakt Szkolnemu
Administratorowi Dziennika Elektronicznego poprzez wysłanie WIADOMOŚCI. Na podstawie takiej
informacji Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może przenieśd go do innej klasy lub
wykreślid z listy uczniów.
8. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje Wychowawca Klasy wraz
ze Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków
Wychowawca Klasy ma obowiązek przekazania tych świadectw trzeciemu nauczycielowi.
9. Wychowawca Klasy przegląda frekwencję za ubiegły tydzieo i dokonuje odpowiednich zmian np.
usprawiedliwieo, likwidacji podwójnych nieobecności itp. Jeśli w wyniku błędnego dokonano
zaznaczenia przez dwóch nauczycieli nieobecności ucznia na tej samej godzinie lekcyjnej, Wychowawca
Klasy jest zobowiązany do poprawienia tego zapisu. Częstotliwośd tych czynności (zwłaszcza
usprawiedliwieo) nie może byd mniejsza niż raz na dwa tygodnie.
10. Od rana w dniu zebrania z rodzicami wychowawcy mogą drukowad z systemu dziennika elektronicznego
zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami.
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11. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, Wychowawca Klasy nie ma obowiązku
dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika
elektronicznego.
12. Wychowawca Klasy regularnie uzupełnia moduł WYWIADÓWKI i systematycznie odnotowuje w nich
obecnośd rodzica lub opiekuna zaznaczając odpowiednie opcje.
13. Wychowawca Klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, w której jest
wychowawcą poza przedmiotem, którego uczy.
14. Wychowawca Klasy ma obowiązek uzupełnid plan lekcji swojej klasy (zakładka PLAN LEKCJI MOJE
LEKCJE) do 20 września (wraz z podziałem na grupy). Plan lekcji będzie publikowany na kontach uczniów
oraz rodziców. W przypadku zmian w planie lekcji Wychowawca Klasy jest zobowiązany do ich
odnotowania w terminie nie później niż 3 dni po ich wystąpieniu, tak, aby stały się one widoczne dla
uczniów oraz rodziców.
15. Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjaśnid uczniom zasady
funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.
16. Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca Klasy ma obowiązek osobiście rozdad rodzicom loginy
i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak
korzystad z dziennika elektronicznego i wskazuje gdzie i jak można uzyskad pomoc w jego obsłudze
(http://www.dziennik.librus.pl/help- po zalogowaniu się na swoje konto).
17. Fakt otrzymania loginów, haseł oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika
elektronicznego w Centrum, rodzic potwierdza podpisując się osobiście na specjalnej liście.
ROZDZIAŁ 7 Nauczyciel
1.

Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika
elektronicznego:

a) Ocen cząstkowych.
b) Prognoz ocen okresowych i koocoworocznych.
c)

Ocen okresowych i koocoworocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad określonych
w WSO.

2.

Jeśli nauczyciel korzysta z kart, ma obowiązek poprawnie wypełniad jedną kartę na każde prowadzone
przez siebie zajęcia oraz po wszystkich zajęciach w danym dniu wprowadzid je do systemu używając
skanera znajdującego się w pokoju nauczycielskim. Nauczyciel osobiście odpowiada za to czy jego karty
zostały dodane i poprawnie odczytane. Następnie ma obowiązek zamienid temat lekcji z formy
graficznej na tekstową.
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3.

Jeśli nauczyciel korzysta z komputera, ma obowiązek prowadzid lekcję z wykorzystaniem elementów
INTERFEJSU LEKCYJNEGO lub poprzez KARTY / DODAJ KARTĘ.

4.

Każdy nauczyciel, na początku prowadzonych przez siebie zajęd, osobiście sprawdza i wpisuje albo na
kartę, albo bezpośrednio do dziennika elektronicznego nieobecności jak i obecności uczniów na
zajęciach oraz temat lekcji. W trakcie trwania zajęd uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez
uczniów.

5.

W przypadku prowadzenia zajęd za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel ma obowiązek dokonywad
zaznaczeo według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego:

a) Jeśli używa specjalnych kart, poza standardowymi zaznaczeniami, musi wpisad w odpowiednim miejscu
numer nauczyciela za którego prowadzi lekcję. Wszystkie potrzebne dane do przeprowadzenia lekcji za
innego nauczyciela, każdy nauczyciel ma dostępne w zakładce WYDRUKI na swoim koncie w dzienniku
elektronicznym w opcji LISTY NUMERÓW NAUCZYCIELI, PRZEDMIOTÓW I JEDNOSTEK.
b) Jeśli będzie używał komputera w INTERFEJSIE LEKCYJNYM musi wybrad opcję PROWADZĘ ZASTĘPSTWO,
a następnie zaznaczyd z listy ZAJĘCIA EDUKACYJNE odpowiedni przydział lekcyjny dla nauczyciela, za
którego prowadzi zajęcia.
6.

Nauczyciel ma obowiązek uzupełniad moduł REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA polegający na
wpisywaniu wykazu tematów lekcji na dany rok szkolny.

7.

Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego
dla każdego nauczyciela są obowiązkowe.

8.

Zaleca się, aby każdy nauczyciel korzystał z metody KeyStroke podczas logowania się do dziennika
elektronicznego.

9.

Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalania wagi ocen. Wagi ocen ustalone są według zasad określonych
w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Każda ocena ma mied przydzieloną kategorię, wagę oraz
zaznaczona, czy jest liczona do średniej.

10. Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może byd usuwana ani zmieniana bez podania
przyczyn takiego postępowania.
a) Jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecnośd, powinien jak najszybciej
dokonad korekty i za pomocą WIADOMOŚCI powiadomid o tym fakcie danego Ucznia.
b) Ocenie z poprawy zaliczenia nadaje się te same właściwości jak ocenie z zaliczenia (kolor, nazwę i wagę)
wpisując jedynie w nazwie na początku słowo POPRAWA np. Sprawdzian Pozytywizm, POPRAWA Sprawdzian Pozytywizm.
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11. Przypadkiem, gdzie można usunąd ocenę i na jej miejsce wpisad inną, jest ocena 0 (zero), która
informuje o nieobecności ucznia na zaliczeniu.
12. Nieobecnośd nb wpisana do dziennika nie może byd usuwana. Nieobecnośd może byd zmieniona na:
1.

Nieobecnośd usprawiedliwiona - u.

2.

Spóźnienie - sp.

3.

Zwolnienie - zw.

13. Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzid na swoim koncie WIADOMOŚCI
i OGŁOSZENIA oraz systematyczne udzielad na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest
kontrolowany przed Dyrektora Centrum oraz Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
14. Najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub koocoworocznej rady pedagogicznej
wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen okresowych lub
koocoworocznych w dzienniku elektronicznym.
15. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla
niego ocenach niedostatecznych, wykorzystując do tego moduł WIADOMOŚCI w dzienniku
elektronicznym, według zasad i terminów określonych w WSO. Szkoła nie przewiduje innego sposobu
powiadamiania rodziców.
16. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla
niego ocenach klasyfikacyjnych, wykorzystując do tego system OCEN (proponowana ocena semestralna
i proponowana ocena koocoworoczna) w dzienniku elektronicznym, według zasad i terminów
określonych w WSO.
17. Nauczyciel ma obowiązek umieszczad informacje o każdej pracy klasowej w TERMINARZU klasy, której
ta praca klasowa dotyczy.
18. Na podstawie informacji przekazywanej w w/w sposób, wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek
tak planowad swoje zaliczenia, aby nie zostały naruszone zasady opisane w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania.
19. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. nie ma prawa umożliwiad korzystania z zasobów osobom trzecim.
20. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje
jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji.
21. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego,
aby uczeo lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera.
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22. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzid wiarygodnośd informacji
o ostatniej wizycie w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na
swoje konto.
23. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeostwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomid o tym
fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny.
Po zakooczeniu pracy nauczyciel musi pamiętad o wylogowaniu się z konta.
24. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym
stanie.
25. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został
w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy
niezwłocznie powiadomid o tym odpowiedniego Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
26. Nauczyciel powinien dbad by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne
dla osób trzecich.
ROZDZIAŁ 8 Sekretariat
1.

Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora Centrum osoba, która na
stałe pracuje w sekretariacie Centrum.

2.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na polecenie Dyrektora Centrum, Szkolny Administrator
Dziennika Elektronicznego może przydzielid osobie pracującej w sekretariacie konto z uprawnieniami
nauczyciela, nie dając jednak żadnych możliwości edycji danych dotyczących ocen i frekwencji w żadnej
klasie Centrum.

3.

Osoby pracujące w sekretariacie Centrum są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających
ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów, w szczególności do nie pododawania haseł do
systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą telefoniczną).

4.

Nowe hasło dla ucznia lub rodzica, pracownik sekretariatu może wydad tylko po okazaniu legitymacji
szkolnej lub dowodu tożsamości.

5.

Pracownicy sekretariatu Centrum są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich
informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub
zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego
lub Administratorowi Sieci Komputerowej.

ROZDZIAŁ 9 Rodzic
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1.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego,
zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwośd komunikowania się
z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

2.

Na początku roku szklonego rodzic dostaje login i hasło do konta swojego i dziecka. Fakt otrzymania
tych uprawnieo rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie.
W przypadku jego nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwośd odebrania loginu i hasła w
sekretariacie szkolnym.

3.

Rodzic w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwośd zmiany hasła konta
swojego dziecka.

4.

Rodzic ma obowiązek zapoznad się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole
dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje
konto.

5.

Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do
systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwośd wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego
rodzica/opiekuna prawnego.

6.

Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na
podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Centrum.

7.

Rodzic, jeśli chce usprawiedliwiad nieobecności swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI
w dzienniku elektronicznym, musi:

1. Odbyd obowiązkowe, bezpłatne szkolenie prowadzone przez Szkolnego Administratora Dziennika
Elektronicznego.

2. Złożyd deklarację i osobiście ją podpisad w obecności wychowawcy klasy (wzór deklaracji jest
dostępny na stronie Centrum).

3. Jeśli zajdzie taka potrzeba szkolenia mogą byd cyklicznie powtarzane.
8.

Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym Centrum i ma obowiązek
nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

9.

Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według
standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
dostępnym na szkolnej stronie www.
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ROZDZIAŁ 10 Uczeo
1.

Na początkowych lekcjach z informatyki lub technologii informacyjnej (w zależności od profilu klasy)
uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
w szkole.

2.

Uczeo ma obowiązek zapoznad się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole
dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje
konto (http://www.dziennik.librus.pl/help).

3.

Dla ucznia, któremu ustalono indywidualny tok nauczania lub okresu specjalnej edukacji mającej na celu
przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania, tworzy się osobną klasę przydzielając nauczycieli
według takich samych zasad jak dla każdej klasy.

4.

Uczeo przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, obowiązki i
uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

ROZDZIAŁ 11 Postępowanie w czasie awarii
1.

Postępowanie Dyrektora Centrum w czasie awarii:

a) Dyrektor Centrum ma obowiązek sprawdzid czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są
przestrzegane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Administratora Sieci
Komputerowej i Nauczycieli.
b) Dopilnowad jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu.
c)

Zabezpieczyd środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.

2.

Postępowanie Administratora Dziennika Elektronicznego w czasie awarii:

a) Obowiązkiem Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego jest niezwłoczne dokonanie naprawy
w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu.


fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Szkolny Administrator
Dziennika Elektronicznego powinien powiadomid Dyrektora Centrum oraz nauczycieli.

b) Jeśli usterka może potrwad dłużej niż jeden dzieo Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego
powinien wywiesid na tablicy ogłoszeo w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację.
c)

Jeśli z powodów technicznych Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma możliwości
dokonania naprawy, powinien w tym samym dniu powiadomid o tym fakcie Dyrektora Centrum.

d) Jeśli w szkole jest kontrola i nastąpiła awaria systemu dziennika elektronicznego, Szkolny Administrator
Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany do uruchomienia i udostępnienia danych potrzebnych do
kontroli z ostatniej kopii bezpieczeostwa.
e) Jeśli z przyczyn technicznych, nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu:
f)

Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek przechowywad wszystkie wypełnione
przez nauczycieli karty w bezpiecznym miejscu z podziałem na poszczególne dni.
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g) Po ustąpieniu awarii Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek wprowadzenia
wszystkich kart w dniu usunięcia awarii w takiej kolejności, w jakiej były wypełniane przez nauczycieli.
h) W razie zaistnienia błędów na kartach, jeśli to możliwe powinien samodzielnie dokonad korekty
uwzględniając szkolny plan zajęd. Jeśli korekta nie jest możliwa, korekty dokonuje nauczyciel
wypełniający kartę.
3.

Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii:

a) W razie awarii systemu dziennika elektronicznego, komputera lub sieci informatycznej, nauczyciel ma
obowiązek na każde prowadzone przez siebie zajęcia, odpowiednio wypełnid kartę przeznaczoną dla
modułu odczytu kart lekcyjnych i zostawid ją w wyznaczonym do tego miejscu w pokoju nauczycielskim.
b) Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają byd
zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób:
-

Administratorowi Sieci Komputerowej,

-

Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego,

-

pracownikowi sekretariatu Centrum.

c)

Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie WIADOMOŚCI w systemie dziennika elektronicznego, jeśli
nie jest to możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia:

-

osobiście.

-

telefonicznie.

-

za pomocą poczty e-mail.

-

poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie Centrum, który jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie odpowiedniego pracownika Centrum.

d) W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmowad samodzielnej próby usunięcia awarii ani
wzywad do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.
ROZDZIAŁ 12 Postanowienia koocowe
1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z elektronicznego
dziennika, mają byd przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież, według
zasad określonych w Regulaminie Prowadzenia Dokumentacji obowiązującego w szkole.
2. Nie wolno przekazywad żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom
i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.
3. Możliwośd edycji danych ucznia mają: Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor
Centrum, Wychowawca Klasy oraz upoważniony przez Dyrektora Centrum pracownik sekretariatu.
4. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
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5. Szkoła może udostępnid dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie
oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie
przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.
6. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego,
które nie będą potrzebne, należy zniszczyd w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
7. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się do
poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie.
8. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi
powinny byd przechowywane w szkolnym archiwum.
9. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniad następujące wymogi:
a) Na komputerach wykorzystywanych w szkole do dziennika elektronicznego musi byd legalne
oprogramowanie.
b) Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole powinny byd ze sobą kompatybilne.
c)

Nie należy zostawiad komputera bez nadzoru.

d) Do zasilania należy stosowad filtry, zabezpieczające przed skokami napięcia.
e) Oprogramowanie i numery seryjne powinny byd przechowywane w bezpiecznym miejscu.
f)

Przechowywad informacje kontaktowe do serwisów w bezpiecznym miejscu.

g) Należy zawsze używad połączeo szyfrowanych nawet w sieci wewnętrznej.
h) Instalacji oprogramowania może dokonywad tylko Administrator Sieci Komputerowej lub Szkolny
Administrator Dziennika Elektronicznego. Uczeo ani osoba trzecia nie może dokonywad żadnych zmian
w systemie informatycznym komputerów.
i)

Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna byd zabezpieczona.

j)

Nie wolno nikomu pożyczad, kopiowad, odsprzedawad itp. licencjonowanego oprogramowania
będącego własnością Centrum.

k)

Wszystkie urządzenia powinny byd oznaczone w jawny sposób według zasad obowiązujących w szkole.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika
elektronicznego.
Deklaruję możliwośd usprawiedliwiania nieobecności ucznia/uczennicy poprzez moduł WIADOMOŚCI w
dzienniku elektronicznym, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku,
w klasie ………………………..…….……. w roku szkolnym ………………………… .
Rodzic musi podpisad się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór
podpisu rodzica/opiekuna dziecka.
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Czytelny podpis rodzica
ucznia/uczennicy
lub prawnego opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 2
Potwierdzenie otrzymania dostępu do kont rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym.
Potwierdzam otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz
ucznia/uczennicy) w dzienniku elektronicznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana
Pawła II w Zbąszynku, w klasię ………………………..…….……. w roku szkolnym ………………………… .
Rodzic musi podpisad się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór
podpisu rodzica/opiekuna dziecka.
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Czytelny podpis rodzica lub
ucznia/uczennicy
prawnego opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3
Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego przez rodzica/prawnego
opiekuna.
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku w klasie ………………………..…….……. w roku
szkolnym…………………………
.
Rodzic musi podpisad się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór
podpisu rodzica/opiekuna dziecka.
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Czytelny podpis rodzica lub
ucznia/uczennicy
prawnego opiekuna
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Lista dla wychowawcy - Usprawiedliwianie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny
Lista rodziców/prawnych opiekunów,
którzy zadeklarowali możliwośd usprawiedliwiania nieobecności
ucznia/uczennicy poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, w klasie ………………………..…….……. w roku szkolnym
………………………………………………
Imię i Nazwisko
LP.
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy
UWAGI
rodzica/opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Lista dla wychowawcy - Potwierdzenie otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego
Lista rodziców/prawnych opiekunów, którzy potwierdzili otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont
(rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia/uczennicy) w dzienniku elektronicznym w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku w klasie ………………………..…….……. w roku szkolnym
………………………………………………
Imię i Nazwisko
LP.
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy
UWAGI
rodzica/opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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ZAŁĄCZNIK NR 6
Lista dla wychowawcy - Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego.
Lista rodziców/prawnych opiekunów, którzy zapoznali się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku w klasie
………………………..…….……. w roku szkolnym ……………………………………………… .
Imię i Nazwisko
LP.
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy
UWAGI
rodzica/opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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ZAŁĄCZNIK NR 7
Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego i przestrzegania ochrony
danych osobowych przez pracowników Centrum.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003). Art. 23 p.1
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Lista pracowników Centrum, którzy zapoznali się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku w roku szkolnym
……………………………………………
LP.

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Czytelny podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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ZAŁĄCZNIK NR 8
Potwierdzenie odbioru kopii dziennika elektronicznego
Lista osób, które odebrały dodatkową kopię dziennika elektronicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
LP.

ZAWARTOŚD
KOPII
DZIENNIKA
(dane klasy, szkoły,
kartoteka ucznia,
itp)

DATA
WYDANIA
KOPII

IMIĘ
I
NAZWISKO
(kto pobiera
kopię)

CZYTELNY
PODPIS
(kto pobiera kopię)

RODZAJ
KOPII
(wydruk
papierowy,
plik XML,
CSV, SOU,
PDF, inny)

IMIĘ
I
NAZWISKO
(kto wydaje
kopię)

CZYTELNY
PODPIS
(kto wydaje
kopię)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ZAŁĄCZNIK NR 9
Deklaracja dochowania tajemnicy danych z dziennika elektronicznego, wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych przez osoby niezatrudnione w szkole.
Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.)
Lista osób niezatrudnionych w szkole, które zadeklarowały przestrzeganie tajemnicy danych z dziennika
elektronicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

LP.

IMIĘ
I NAZWISKO
(komu udzielany jest dostęp
do danych)

CZYTELNY
PODPIS
(komu udzielany jest dostęp
do danych)

DATA

TERMIN
DOSTĘPU
DO DANYCH

PODPIS
DYREKTORA
SZKOY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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