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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.1.Szkoła Policealna dla Dorosłych wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych w 
Braniewie. 

2. Ukończenie nauki w szkole policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.   

3. Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zaocznej. 

4. Szkoła Policealna prowadzi kształcenie w zawodach:  

1) technik informatyk; 

2) technik administracji; 

3) technik rachunkowości; 

4) technik bhp 

5) technik ekonomista. 

§ 2.1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Braniewski z siedzibą w Braniewie,                  
Pl. Piłsudskiego 2. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 
w Olsztynie. 

3. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący. 

4. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności 
statutowej z dotacji, darowizn, dobrowolnych wpłat słuchaczy, a także uzyskanych z działalności 
gospodarczej. 

5. Szkoła Policealna dla Dorosłych używa pieczęci urzędowej okrągłej z godłem 
państwowym i nazwą w otoku „Szkoła Policealna dla Dorosłych”. 

6. Na pieczęci płaskiej poza nazwą „Szkoła Policealna dla Dorosłych” umieszczona jest 
informacja – w Zespole Szkół Budowlanych. 

7. Tablice, blankiety korespondencyjne szkoły mają u góry napis „Zespół Szkół Budowlanych 
w Braniewie”. 

8. Przy Szkole Policealnej dla Dorosłych może być utworzona Rada Słuchaczy. 

 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY POLICEALNEJ 

 

§ 3.1. Szkoła w swojej działalności kieruje się zasadami Konstytucji RP, Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, oraz realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 
szkoły i zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 



 

2) umożliwia absolwentom dokonanie samodzielnego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 
podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie; 

3) umożliwia słuchaczom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

4) kształtuje podstawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu 
gospodarczym; 

5) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 

6) upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i 
sytuacji kryzysowych; 

7) kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, narodowościowej i 
religijnej; 

8) wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju 
słuchacza; 

9) stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnych słuchaczy; 

10) zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej i 
wyznaniowej; 

11) przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej. 

§ 4.1. Szkoła policealna wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i 
potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą; 

2) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 
skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap 
edukacyjny.  

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn 
organizacyjnych szkoły; 

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy.  

3. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich 
załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 5 dni. 

4. Ponadto szkoła może : 

1) opracowywać i wydawać materiały dydaktyczne dla nauczycieli; 

2) opracowywać i upowszechniać nowatorskie oraz innowacyjne rozwiązania programowo, 
metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunków kształcenia; 

3) prowadzić doradztwo zawodowe poprzez : 

 a) monitorowanie rynku pracy w zakresie bieżących potrzeb, 

 b) propagowanie zasad przedsiębiorczości wśród słuchaczy szkoły w ramach 
przysposobienia do rynku pracy, 

 c) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, 

 d) współpracę z placówkami oświatowymi i firmami na rzecz podnoszenia jakości 
kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy. 



 

 5. Szkoła realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu ze słuchaczami, z organami 
samorządu terytorialnego, z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego 
środowiska, w celu tworzenia efektywnej działalności dydaktycznej. 
 
 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY  

 

§ 5. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Rada słuchaczy. 

§ 6.1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

3) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) współpraca z Radą pedagogiczną oraz Radą słuchaczy; 

5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej; 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych oraz powoływanie ich przewodniczących; 

7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 

finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe; 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły; 

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności 
szkoły; 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania; 

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 
początku następnego roku szkolnego; 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na 
terenie szkoły; 



 

17) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

18) skreślenie słuchacza z listy słuchaczy. 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 
pracy, należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i 
pracownikami niebędącymi nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status 
pracowników samorządowych; 

6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

7) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę; 

9) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

  § 7. 1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z 
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy; 

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

2) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych; 

3) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed 
dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania; 

4) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje; 

5) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;  

6) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk. 



 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian statutu  szkoły i uchwala Statut; 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego 
w szkole; 

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

5. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, 
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 
dokumentem. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym 
regulaminie. 

§ 9. 1. W szkole działa Rada słuchaczy, którą tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 

2. Rada słuchaczy uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z 
niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Rady słuchaczy w szczególności należy prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem. 

4. Rada słuchaczy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 

5. Rada słuchaczy ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem 
jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w 
tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący 
odrębnym dokumentem.  

§ 10.1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i 
planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 
się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o 
bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 
bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 
 



 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY  

 

§ 11.1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Podstawą działalności szkoły jest Statut. 

3. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo 
ukończenia szkoły średniej. 

4. Szkoła pracuje zgodnie z podziałem na semestry. 

5. Zajęcia dydaktyczne zbiorowe ze słuchaczami szkoły w systemie zaocznym odbywają się 
w formie dziesięciu 2-3 dniowych zjazdów w semestrze (szczegółowy terminarz zjazdów na każdy 
semestr oraz sesji egzaminacyjnych określa Dyrektor). 

§ 12.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

§ 13.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający 
organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 14.1. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera przede wszystkim zajęcia 
edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla 
poszczególnych zawodów.  

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, które są prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, w semestrze ustalonym przez Dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej nie 
wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 
tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze 
tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych 
na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych 
realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. .słuchacze mogą odbywać praktyki tylko 
w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego 
zawodu w podstawie programowej. 

          § 15.1. W szkole pomoc dot. doradztwa zawodowego jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
ze słuchaczem. 

          § 16.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli 
i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

 2. Z biblioteki korzystać mogą słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także inne 
osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, 
który jest odrębnym dokumentem.   

 3. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.  



 

4. Biblioteka szkolna organizuje współpracę z nauczycielami, a także współpracuje z innymi 
bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie 
zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą; 

2) stwarzaniu słuchaczom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 6. Inne zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (słuchaczy, nauczycieli i innych) potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych; 

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

5) przysposabianie do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji; 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych; 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole. 

 7. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów w bibliotece; 

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury; 

3) udzielania informacji o zbiorach; 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań; 

5) wyrabiania i pogłębiania nawyków czytania i uczenia się; 

6) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

 8. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 
do: 

1) gromadzenia zbiorów; 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 

3) organizacji udostępniania zbiorów; 

4) organizacji warsztatu informacyjnego; 

5) przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów. 

 9. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania 
różnych imprez czytelniczych;  

2) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

 § 17.1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na 
praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za 
jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 
Dyrektor. 



 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 
uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 18.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 
pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 
reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. Nauczyciel jest osobą decydującą o procesie nauczania i w swoich działaniach 
dydaktycznych ma obowiązek kierowania się dobrem słuchaczy. 

4. Zadaniami nauczycieli w szczególności są : 

1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego; 

2) wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań słuchaczy; 

3) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wszystkich słuchaczy, udzielanie pomocy w 
przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych; 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 

5) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form kształcenia; 

6) właściwe kształtowanie stosunków międzyludzkich; 

7) uczestniczenie w pracach Rady pedagogicznej; 

8) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przebiegu nauczania; 

9) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów; 

10) sporządzanie planów nauczania w wyznaczonym przez Dyrektora terminie; 

11) troszczenie się o jak najlepsze wyposażenie gabinetów w pomoce i sprzęt szkolny; 

12) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

13) przestrzeganie zapisów Statutu; 

14) ochrona słuchaczy przed skutkami demoralizacji i uzależnienia; 

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. 

 5. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest : 

1) prowadzenie dokumentacji szkolnej; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w celu koordynowania pracy dydaktycznej ze 
wszystkimi słuchaczami, szczególnie z tymi, którym potrzebna jest pomoc indywidualna; 

3) tworzenie warunków wspomagających intelektualny i społeczny rozwój słuchaczy; 



 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole, jak również 
między słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich; 

6) zapoznanie słuchaczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z przepisami dotyczącymi 
oceniania, egzaminowania i klasyfikowania. 

6. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w 
zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także 
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

 7. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 6 ustala Dyrektor.  

 § 19.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

 2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności 
oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami : 

1) udzielanie instruktażu młodym nauczycielom; 

2) formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji; 

3) gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli; 

4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

5) kontrolowanie dokumentacji szkolnej; 

6) wykonywanie innych bieżących zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. 

§ 20.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół przedmiotowy.   

 2.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na 
wniosek zespołu. 

 3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących  podręczników; 

2)  wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych; 

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych; 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych; 

6) opracowywanie wyników osiągnięć słuchaczy i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej. 

 4. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania 
określonych spraw szkolnych. 

 § 21.1. W zajęciach wspomagających rozwój słuchaczy organizowanych przez szkołę mogą 
brać udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  

 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

 

 § 22.1. Słuchacz ma prawo: 



 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych; 

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

4) uzyskać obiektywną i jawną ocenę swych wiadomości i umiejętności; 

5) poszanowania swej godności; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich; 

8) być wybieranym i brać udział w wyborach do Rady słuchaczy; 

9) czynnie uczestniczyć w działaniach szkolnego wolontariatu rozwijającego kompetencje 
społeczne i interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwienie na potrzeby 
osób potrzebujących, empatię oraz aktywizującą współpracę z organizacjami pozarządowymi; 

10) uczestniczyć w ceremoniale szkolnym podczas uroczystości szkolnych, państwowych, z okazji 
świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. 

 2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

2) być przygotowanym do każdych zajęć; 

3) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach; 

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

5) przestrzegać zakazu picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków 
odurzających; 

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

7) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do koleżanek i kolegów, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

8) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju; 

9) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 
zainteresowanych; 

10) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach 
lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolny w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi 
pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego (poza użyciem za 
zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 

 § 23.1. Słuchacz szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wybitne osiągnięcia. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Rady słuchaczy, Rady 
Pedagogicznej. 

 3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych; 

2) pochwała wychowawcy klasy; 

3) pochwała Dyrektora szkoły; 

4) list gratulacyjny; 



 

5) nagroda książkowa lub rzeczowa. 

 4. Do każdej przyznanej nagrody słuchacz może wnieść pisemnie zastrzeżenie z 
uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej 
przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 
zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 3 
dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może posiłkować się opinią 
wybranych organów szkoły.  

§ 24.1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie 
wymienionym w Statucie obowiązkom, słuchacz może zostać ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie Dyrektora szkoły; 

2) nagana Dyrektora szkoły; 

3) skreślenie z listy słuchaczy. 

 3. Od każdej wymierzonej kary słuchacz może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za 
pośrednictwem Rady słuchaczy lub wychowawcy do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej 
udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły przysługuje słuchaczowi, prawo wniesienia 
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w 
terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować 
się opinią wybranych organów szkoły. 

4.  Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy słuchaczy. Skreślenia dokonuje 
Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do 
olsztyńskiego  Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, 
który wydał decyzję.  

 5. Słuchacz może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym 
albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi podobnie 
działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie szkoły; 

4) stwierdzenie frekwencji niższej niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania; 

6) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio 
zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku; 

7) na prośbę słuchacza. 

 6. Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej 
skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją 
rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły; 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 
skarżącemu. 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 § 25.1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  kształcenia w 
zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania. 

3. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

 § 26.1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 
zakresie; 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 

4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 
uzdolnieniach słuchacza; 

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

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie bieżących ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w 
formach przyjętych w szkole; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 § 27.1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 
samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły. Ustalone 
zasady tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania  i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących 
danego przedmiotu. 

 2. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które 
są odrębnymi dokumentami.  



 

4. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 1 i 2 informacji słuchaczom 
znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

 § 28. 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z 
praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna ocena klasyfikacyjna z 
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję na semestr programowo wyższy ani 
na ukończenie szkoły. 

3. Oceny są jawne dla ucznia. 

4. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane słuchaczowi. Na 
wniosek słuchacza inna dokumentacja dotycząca oceniania  jest udostępniana słuchaczowi – na 
terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu.  

 § 29.1. Ocenę wiedzy i umiejętności słuchacza w zakresie danego przedmiotu nauczania 
ustala nauczyciel tego przedmiotu. 

2. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nie może 
być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

3. Nauczyciel powinien zindywidualizować wymagania programowe i zasady oceniania z 
przedmiotów ogólnokształcących wobec słuchacza, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (dysleksję, dysortografię i dysgrafię), na podstawie 
pisemnej opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inną poradnię 
specjalistyczną. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do 
promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

5. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
6. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność 
lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

 § 30.1. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacyjnych oraz klasyfikowania 
na dwa semestry.   

 2. Słuchacz w szkole dla dorosłych podlega klasyfikacji : 

1) semestralnej, 

2) końcowej. 

 3. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z 
zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych 
zajęć. 

 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
słuchacza uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, 
szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków. 



 

 5. Na klasyfikację końcową składają się : 

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalone w semestrze 
programowo najwyższym, 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w semestrach programowo niższych. 

 6. Oceny bieżące oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w 
stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący    6, 

2) stopień bardzo dobry 5, 

3) stopień dobry  4, 

4) stopień dostateczny 3, 

5) stopień dopuszczający   2, 

6) stopień niedostateczny  1. 

 7. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, 
lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.  

§ 31.1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 
obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze 50% czasu 
przeznaczonego na konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac bieżących oceny co 
najmniej dopuszczające. Egzamin semestralny przeprowadza się  w sesji obejmującej dwa ostatnie 
tygodnie bieżącego semestru. Na miesiąc przed terminem semestralnego egzaminu nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchacza (w 
przypadku słuchacza nieletniego również rodziców słuchacza) czy spełnia warunki dopuszczenia do 
egzaminu semestralnego. 

2. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 
semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje egzaminy w terminie dodatkowym.  

  3. Termin dodatkowy egzaminu semestralnego powinien być wyznaczony po zakończeniu 
 semestru jesiennego nie później niż do końca lutego, lub po zakończeniu semestru wiosennego  
nie później niż do dnia 31 sierpnia. 
 4.  W szkole policealnej  słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w 
formie pisemnej ze wszystkich przedmiotów zapisanych w planie nauczania. 

  5. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć  
edukacyjnych „ Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły 
 dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 
  6. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć 
edukacyjnych „ Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia 
i datę jego wydania. 
  7. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ze  względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach 
określonych w ustawie o systemie oświaty. 

§ 32. 1. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych dopuszcza się słuchacza, który 
uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania, w 
wymiarze 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z tych zajęć ocenę co najmniej 
dopuszczającą. 

2. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocena niedostateczną z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych , jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela, pracę 



 

kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny 
pozytywnej. 

3. Słuchacz który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 
w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

4. Termin dodatkowy egzaminu semestralnego, powinien być wyznaczony po zakończeniu 
semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego, lub po zakończeniu semestru wiosennego, 
nie później niż do 31 sierpnia. 

§ 33.1. W przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  
uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej  
uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o  
przyjęciu słuchacza do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły. 

2. Słuchacz przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły 
publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia 
zrealizowanego w szkole, do której słuchacz uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen słuchacza, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której słuchacz uczęszczał, lub 
na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania słuchacza. 

3.  W przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można 
przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych, a w szkole policealnej- semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt.4, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 
§ 34.1. Słuchacz szkoły policealnej może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych.  
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru 
wiosennego, nie później niż  do dnia 31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono 
dodatkowy termin egzaminu. 

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków zawartych w punkcie 4  i 5 
 § 33, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

§ 35.1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech 
lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę 
klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin 
eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

3. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 
edukacyjnych zgodnie z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt 2 w dokumentacji przebiegu nauczania 
wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

§ 36.1.  Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na 
pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 



 

2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W 
wyjątkowych wypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić 
zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole. 

§ 37.1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na 
zajęciach – przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. W przypadku nieobecności 
usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin tego typu 
przeprowadzony w szkołach dziennych. 

§ 38.1.  W szkole zawodowej dla dorosłych organizującej praktyczną naukę zawodu, na 
podstawie umowy między szkołą a pracodawcą, centrum kształcenia ustawicznego, centrum 
kształcenia praktycznego bądź inną szkołą, ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala, 
dla słuchaczy szkół policealnych , kierownik praktyk w porozumieniu z osobami prowadzącymi 
praktyki zawodowe. 

2. Uzyskanie oceny pozytywnej z praktyki zawodowej stanowi warunek promocji na 
semestr wyższy. 

3. Słuchaczowi nieklasyfikowanemu z praktyki zawodowej, z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności, szkoła  umożliwia jej odbycie w kolejnym semestrze, jednak nie później niż do jego 
zakończenia. 

4. Dyrektor szkoły dla dorosłych, zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki 
zawodu w całości jeżeli przedłoży on: 
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo uzyskania tytułu zawodowego wydane po 
zdaniu egzaminu  kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza w zawodzie, w 
którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim UE, 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym 
się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla 
danego zawodu, 
 w części, jeżeli przedłoży on: 
c) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo uzyskania tytułu zawodowego wydane po 
zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza w zawodzie 
wchodzącym w zakres zawodu w którym się kształci; 
d)  zaświadczenie wydane przez pracodawcę , potwierdzające przepracowanie w zawodzie 
wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 
trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla tego zawodu, zaświadczenie wydane przez 
pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w  zawodzie 
wchodzącym w zakres zawodu w którym się kształci. 

5. Zaświadczenie, o którym w pkt. 4)a i 4)b, powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły w 
każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyki zawodowej. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 4)a i 4)b może nastąpić po stwierdzeniu przez 
dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, wspólnego zakresu umiejętności 
zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego 
zawodu. 

7.  Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 
zawodu, zdaje egzamin uzupełniający na zasadach określanych dla egzaminów klasyfikacyjnych. 
Zakres egzaminu uzupełniającego określa dyrektor szkoły. 

8. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony w całości 
lub w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia. 



 

§ 39.1. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych prowadzoną w formie wieczorowej lub 
zaocznej, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Egzamin po gimnazjum dla dorosłych odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w 
rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku „W sprawie szczegółowych  warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych”.   

3. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą słuchacz ukończył. 
§ 40.1.  Egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa 

się zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku „W 
sprawie szczegółowych  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych”. 

2. Absolwent szkoły dla dorosłych bezpośrednio po jej ukończeniu otrzymuje świadectwo 
ukończenia szkoły. Absolwent szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

 § 41.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 
wszystkich pieczęci.  

 § 42.1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego 
zmiany lub uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ 
szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 
społeczności szkolnej. 

4. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po 5 zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu 
jednolitego Statutu. 

5. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za 
jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

6. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia…………………………………………………przyjęto dokument 
do stosowania. 


