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S  T  A  T  U  T 

ZESPOŁU   SZKÓŁ   ŁĄCZNOŚCI 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31 
 

 
Podstawa prawna: 

 
� Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 191 z późń. zm.)  
� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szko-
łach publicznych, 

� Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz. U. 2009. Nr 168 poz.1324 2013.06.14), 

� Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – 
Dz. U. z 2013 r. poz.532. 

� Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przed-
szkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222 2007.03.14), 

� Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 20.02.2009r. 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208), 

�  Akty prawne dotycz ące profili i zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych:  
� Uchwała Nr 70/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na kształcenie w określonych profilach w liceach profilowanych i zawodach w technikach 
oraz zasadniczych szkołach zawodowych. 

� Uchwała Nr 407/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na kształcenie w określonych profilach i zawodach w technikach oraz zasadniczych szko-
łach zawodowych oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/2002 ZMK z dnia 14 stycznia 2002 r. 

� Uchwała Nr XIX/163/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie założenia 
Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Krakowie Al. Mickiewicza 5 oraz Policealnego Stu-
dium Zawodowego w Krakowie, Al. Mickiewicza 5 włączanych w skład Zespołu Szkół Zawodo-
wych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, Al. Mickiewicza ( załącznik 1 i 2) 

� Zarządzenie Nr 902/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na kształcenie w określonych profilach w liceach profilowanych oraz w zawodach 
w technikach. 

� Zarządzenie Nr 1045/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na kształcenie w określonych profilach w liceum profilowanym oraz w zawodach w 
technikach. 

� Zarządzenie Nr 847/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na kształcenie w określonych profilach w liceach profilowanych, w zawodach w za-
sadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. 
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� Zarządzenie Nr 1595/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na kształcenie w określonych zawodach w zasadniczych szkołach zawodo-
wych, technikach i szkołach policealnych. 

� Załącznik do Zarządzenia Nr1595/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2004 r. 
� ZARZĄDZENIE NR 1435/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych, 
technikach dla młodzieży na podbudowie gimnazjum i w szkołach policealnych.   

� ZARZĄDZENIE NR 848/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 kwietnia 2006 
roku w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w określonym profilu w liceum profilowanym, w 
zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach dla młodzieży i w szkołach poli-
cealnych.    

� ZARZĄDZENIE NR 403/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 29 lutego 2008 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w określonych zawodach w zasadniczej szkole za-
wodowej, technikum uzupełniającym i technikach dla młodzieży      

� ZARZĄDZENIE NR 1012/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 maja 2009 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w określonych zawodach w technikum dla młodzieży i 
w szkole policealnej  

� ZARZĄDZENIE NR 1012/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 maja 2009 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w określonych zawodach w technikum dla młodzieży i 
w szkole policealnej. 

� ZARZĄDZENIE NR 1697/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 lipca 2009 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w określonych zawodach w szkołach policealnych dla 
dorosłych. 

� Uchwała Nr   XLVIII/618/12  RADY  MIASTA KRAKOWA z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
wyłączenia niektórych  szkół ponadgimnazjalnych  dla młodzieży i dorosłych w Krakowie wcho-
dzących w skład zespołów  szkół oraz  likwidacji tych szkół. 
 

 

I.   NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 1 
 

Nazwa zespołu szkół brzmi: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku.  
 

1. Siedziba Zespołu znajduje się w Krakowie.  
Budynek główny zlokalizowany jest przy ul. Monte Cassino nr 31, natomiast internat szkolny 
przy ul. Nowaczyńskiego nr 2.  

  II.    OGÓLNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ Ł ĄCZNOŚCI 

§ 2 
1. Zespół Szkół Łączności tworzą:   
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        1.   TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI Nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku na pod-
budowie gimnazjum  - kształcące w zawodach: 

 
� technik elektronik,  
� technik telekomunikacji, 
� technik informatyk.  
� Technik teleinformatyk 

Czas trwania nauki wynosi 4 lata.  
 

2. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJ ĄCE Nr 7  na podbudowie zasadniczej szkołyzawodowej 
– kształcące w zawodzie:  

� technik elektronik.  
       Czas trwania nauki wynosi 3 lata.  

Szkoła uległa likwidacji – uchwała  nr XLVIII / 618/12  Rady Miasta Krakowa  z dnia 13                 
czerwca 2012 r 

 
3. XIII LICEUM PROFILOWANE w Krakowie na podbudowie gimnazjum  

 
– profile kształcenia:  

� elektroniczny,  
� zarządzanie informacją,  
� ekonomiczno – administracyjny.  

 
Czas trwania nauki wynosi 3 lata.  

Szkoła uległa likwidacji - MEN 
 

4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 13  im. Obro ńców Poczty Polskiej 
w Gdańsku  na podbudowie gimnazjum - kształci w zawodach: 

 
� monter elektronik  
� monter sieci                                                           

i urządzeń telekomunikacyjnych. 
                Czas trwania nauki 3 lata.  

 
5. SZKOŁA POLICEALNA Nr 12  

na podbudowie liceum (stacjonarne) – kształci w zawodzie:  
 

� technik informatyk 
 

                Czas trwania nauki wynosi  1 rok lub 2 lata.  
Szkoła uległa likwidacji – uchwała nr XLVIII/618/12  Rady Miasta Krakowa  z 
dnia13 czerwca 2012 r. 

 
           6.   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJ ĄCE dla DOROSŁYCH Nr 11  

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – kształcące w zawodach: 
  

� technik elektronik  
� technik telekomunikacji.  

 
      Czas trwania nauki wynosi 3 lata.  
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Szkoła uległa likwidacji – uchwała nr LXXII/1055/13Rady Miasta Krakowa z dnia24 
kwietnia 2013 r. 

 
2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu, to znaczy składa 

się z nazwy Zespołu i nazwy konkretnej Szkoły. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.  
 
3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Łączności jest Gmina Miejska Kraków . Nadzór pedago-

giczny sprawuje Małopolski Kurator O światy. 
 
4. Zespół jest jednostką budżetową samobilansującą się. Prowadzi księgi rachunkowe i sporządza 

sprawozdanie jednostkowe z realizacji budżetu. Zespół posiada wyodrębniony rachunek banko-
wy.  

 
5. Za zgodą organu prowadzącego przewiduje się możliwość wprowadzenia innych kierunków 

kształcenia, aniżeli wymienione powyżej. 
 
6. Nauczanie w Zespole odbywa się zgodnie z zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej                    

i Sportu.  
 
7. Zespół posiada następującą bazę służącą do realizacji i zaspokojenia potrzeb uczniów w zakresie 

zdobywania informacji, posługiwania się technologią informacyjną, rozbudzania i rozwijania in-
dywidualnych zainteresowań, rozwijania sprawności fizycznej, zabezpieczania potrzeb bytowych: 

- pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,  
- bibliotekę przekształcającą się w mediatekę oraz czytelnię, 
- świetlicę,  
- gabinet lekarski,  
- internat wraz ze stołówką, 
- zespół pomieszczeń, urządzeń sportowych i rekreacyjnych,  
- boiska sportowe,  
- rekreacyjne tereny zielone, 
- warsztaty szkolne, laboratoria, pracownie,  
- dostęp do internetu,  
- studio telewizyjne,  
- tor do praktycznej nauki jazdy samochodem, 
- pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 
-  

8. Zespół Szkół Łączności realizuje swoje zadania we współpracy z zakładami pracy, z którymi 
corocznie podpisuje umowy o praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe.  

 
 

9. W Zespole działa Szkolny Ośrodek Kariery, Szczep Harcerski i Szkolne Koło PTTK. 

III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

§ 3 
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Naczelnym zadaniem jest wychowanie i kształcenie młodzieży w celu jej wszechstronnego przygo-
towania do życia i pracy, a także optymalne rozwinięcie zdolności każdego ucznia, jak również 

wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 
 
 

§ 4 
 

1. Zespół realizuje swoje cele i poszczególne zadania przede wszystkim poprzez:  

1) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia jednej ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności,  

2) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej – zgodnie z odrębnymi przepi-
sami,  

3) umożliwienie absolwentom poszczególnych szkół dokonania świadomego wyboru dalsze-
go kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego w sposób sprzyjający realizowaniu celów 
i zasad określonych w ustawie,  

5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu, 

6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

7) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, 

8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie prawidłowej postawy wobec środo-
wiska, 

9) wdrażanie młodzieży do współgospodarowania mieniem Zespołu i kształtowanie odpo-
wiedzialności za własne decyzje, 

 
10) stosowną edukację w celu ochrony młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata 

takimi jak: przemoc, narkotyki, alkohol, AIDS itp. 
 

2. Zespół organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których 
rodzice (lub sami uczniowie) wyrażą takie życzenie.  

 
3. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny program lub tok nauki. Zasady 

i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu nauki regulują odrębne 
przepisy.  

 
§ 5 

 
Zespół realizuje cele i zadania wychowawcze wynikające z potrzeb rozwojowych ucznia 
i środowiska:  
 

1. W zakresie misji wychowawczej:  

1) uczy myśleć logicznie i działać praktycznie,  
2) kształtuje właściwą postawę wobec siebie, rodziny, środowiska i społeczeństwa,  
3) wyzwala świadomą postawę tolerancji.  

 
2. W zakresie celów wychowawczych: 
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1) stymuluje twórcze działanie i wszechstronny rozwój uczniów, 
2) realizuje zadania kształtujące dojrzałość i odpowiedzialność, 
3) kształtuje postawy akceptacji wartości etycznych, 
4) wspiera i uzupełnia pracę wychowawczą rodziców. 

 
3. W zakresie kształtowania osobowości absolwenta Szkoły, który powinien: 

1) posiadać umiejętność samodzielnego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez  korzysta-
nie z literatury technicznej, internetu i innych dostępnych źródeł informacji, 

2) umieć współdziałać w zespole z poszanowaniem postaw i poglądów innych członków tego 
zespołu, 

3) umieć zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i pozytywne cechy osobowości, 
4) posiadać umiejętność samokontroli i samooceny swoich działań, 
5) dbać o swój rozwój poprzez kontakt z szeroko pojętą kulturą, 
6) posługiwać się poprawną polszczyzną i dbać o kulturę słowa. 

 
§ 6 

 
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych pozalekcyjnych – nauczyciele prowa-
dzący zajęcia, 

2) podczas zajęć poza terenem Zespołu oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Ze-
spół – wychowawcy klas lub nauczyciele, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora pla-
nem wycieczek, 

3) na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych – nauczyciele praktycznej nauki za-
wodu, w zakładach pracy – instruktorzy praktycznej nauki zawodu lub inne upoważnione 
osoby, 

4) podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele, zgodnie z opracowanym harmonogra-
mem dyżurów. 

 
2. Uczniowie, którzy z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych, zdrowotnych lub losowych po-

trzebują indywidualnej opieki, są objęci opieką pedagoga szkolnego, który współpracuje 
z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi specjali-
styczną pomoc uczniom i rodzicom. 
W uzasadnionych przypadkach uczniowie ci, za zgodą organu prowadzącego, mogą być objęci 
nauczaniem indywidualnym. 

 
3. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dosto-

sowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb Dyrektor mo-
że zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Szczegółowe zasady i tryb udzie-
lania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – oraz organizacji indywidualnego pro-
gramu lub toku nauki – regulują odrębne przepisy. 

 
4.  Zespół szkół prowadzi doradztwo dla uczniów:  

 1)  mających kłopoty z nauką, 
 2)  wykazujących trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu, 
 3)  z trudnością nawiązujących prawidłowe kontakty rówieśnicze, 
 4)  potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania, 
 5)  przejawiających zaburzenia w zachowaniu, 
 6)  niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi, 
 7)  zagrożonych uzależnieniami, 
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 8)  mających trudną sytuację domową, 
 9)  wybitnie zdolnych, a także: 

� w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub pracy, 
� planowania kariery zawodowej. 

 
5. Zespół prowadzi doradztwo dla rodziców i prawnych opiekunów w zakresie rozwiązywania 

trudności wychowawczych w rodzinie.  
 

6. Zespół prowadzi doradztwo dla nauczycieli i wychowawców w zakresie:  

  1)  rozwiązywania problemów wychowawczych,  
  2)  dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,  
  3)  realizacji działań profilaktycznych.  

 
7.   Doradztwo wewnątrzszkolne realizowane jest poprzez: 

1)    kontakty rodziców i uczniów z wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi,  
2) samokształcenie nauczycieli w ramach działalności komisji wychowawców,  
3) współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami       

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, 
4)  Szkolny Ośrodek Kariery.  

 
8. Zespół udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn losowych lub rodzinnych takiej pomocy po-
trzebują, a formami jej są: 

1) umieszczenie ucznia w internacie Szkoły,  
2) wnioskowanie do sądu dla nieletnich w celu wydania decyzji określających dalszą opiekę 

nad uczniem,  
3) współpraca z kuratorami sądowymi,  
4) pomoc materialna z puli środków Rady Rodziców lub MOPS przekazanych Szkole. 

 
9.    Zespół Szkół w dalszych rozdziałach Statutu zwany jest „Szkołą”. 
 

IV. ORGANY SZKOŁY 

§ 7 

1. Organami Szkoły są: 
1) Dyrektor, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Rada Szkoły, 
5) Samorząd Uczniowski, 

 
§ 8 

 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, którym może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający 
kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze 
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zajęć lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy. Szkołą, za zgodą 
Małopolskiego Kuratora Oświaty,  może również kierować osoba nie będąca nauczycielem, powołana 
na stanowisko Dyrektora przez organ prowadzący. Małopolski Kurator Oświaty przy wyrażaniu zgo-
dy uwzględnia w szczególności posiadanie przez tę osobę wykształcenia i przygotowania zawodowe-
go odpowiadającego kierunkowi kształcenia w Szkole. Osoba taka nie może sprawować nadzoru pe-
dagogicznego. Nadzór pedagogiczny sprawuje wówczas nauczyciel zajmujący inne stanowisko kie-
rownicze w Szkole. 

 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Krakowa. 

3. Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia pracowników zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyj-
nym. Przy powoływaniu i odwoływaniu głównego księgowego Dyrektor Szkoły jest zobowiązany 
zasięgnąć opinii Skarbnika Miasta Krakowa. 

4. Dyrektor Szkoły pełni powierzone mu obowiązki, jednocześnie koordynując pracę całego zespołu,         
a w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz, 

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
5) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji sta-

nowiących, 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  
7) organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły, 
8) ponosi materialną odpowiedzialność za środki materialne i przedmioty trwałe stanowiące in-

wentarz placówki, 
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 
10) wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych. 
 

5. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym 
Statucie. Skreślenie ma charakter decyzji administracyjnej i następuje na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom i innym pracowni-

kom Szkoły, 
3) występowania z wnioskami – po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej  

-  w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowni-
ków Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela oraz pracownika Szkoły nie będącego 
nauczycielem – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Dyrektor Szkoły, wykonując swoje obowiązki, współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, 
Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, a w sprawach pracowniczych ze związkami zawodo-
wymi działającymi na terenie Szkoły – na podstawie odrębnych przepisów. 
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9. Dyrektor Szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzędem pracy, zmienić lub wprowadzić nowe zawody lub 
profile kształcenia zawodowego, w których kształci Szkoła.  

10. Do zadań Dyrektora należy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, 

1) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie finan-
sowo - rzeczowym, 

2) terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, 

3) ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek, 

4) organizowanie kontroli wewnętrznej. 

 
11. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za: 

1) powierzony majątek jednostki i należyte zabezpieczenie go przed kradzieżą i dewastacją, 

2) terminowe sporządzanie planów finansowo – rzeczowych, 

3) wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy i oszczędny 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, 

4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 

5) właściwą gospodarkę kasową i drukami ścisłego zarachowania, 

6) realizację instrukcji obiegu dokumentów, zakładowy plan kont oraz prowadzenie ewidencji 
syntetycznej i analitycznej środków trwałych i wyposażenia jednostki, 

7) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań. 

 

§ 9 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczą-
cych kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły  i wszyscy nauczyciele zatrud-
nieni w szkole  oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, 
z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wy-
chowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planu pracy Szkoły po zaopiniowaniu go przez Radę Szkoły, 
2) podejmowanie uchwał  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 
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5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

5. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

2) wydawanie opinii na temat projektu planu finansowego Szkoły, 
3) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień, 
4) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych. 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz projekt jego zmian i przedstawia do uchwa-
lenia Radzie Szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym 
Statutem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
okresie (semestrze) dla zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Szkoły, organu prowa-
dzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pedagogicznej. Uchwały Rady Pedagogicznej 
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 4, niezgodnych z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę 
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu  
z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami pra-
wa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie             
z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej                 
w Szkole.  

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej,    które mogą naruszać dobra osobi-
ste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 10 
 

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca społeczny organ Szkoły, będący reprezentacją rodziców 
uczniów, działająca na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statu-
tem Szkoły. 

2. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora  
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 
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3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

4. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy określają stosowne przepisy. 

 

§ 11 
 

1. W Szkole działa Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,                     
a także: 

1) uchwala Statut Szkoły, 
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły                      

i opiniuje plan finansowy Szkoły, 
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami                   

o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły i jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrud-
nionego w Szkole – wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

4) opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne spra-
wy istotne dla Szkoły, 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami 
do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę – w szczególności 
w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

2. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej 
regulamin. 

3. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli (4 osoby), 
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców (4 osoby), 
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów (4 osoby)  

4. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata z możliwością dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu 
Rady. 

5. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, 
oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane. 

6. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły. 

7. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą 
lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 

8. Radę Szkoły pierwszej kadencji powołuje do życia Dyrektor Szkoły nałączny wniosek dwóch, spo-
śród następujących  podmiotów: 

1) Rady Pedagogicznej, 
2) Rady Rodziców, 
3) Samorządu Uczniowskiego, 
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9. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Szkoły (4 osoby) wybierani są przez ogół nauczycieli zatrudnio-
nych w Szkole w wyborach bezpośrednich i tajnych. 

10. Rodzice i uczniowie  wchodzący w skład Rady Szkoły wybierani są w tajnych wyborach pośrednich. 
W pierwszym etapie wyborów, zebrania rodziców i uczniów  każdego z oddziałów (odbywające się od-
dzielnie) w drodze tajnego głosowania wyłaniają ze swojego grona po dwóch kandydatów do Rady Szko-
ły. W drugim etapie wyborów, podczas odbywających się osobno zebrań, rodzice – kandydaci do Rady 
Szkoły i uczniowie  – kandydaci do Rady Szkoły wybierają ze swojego grona w tajnym głosowaniu od-
powiednio: czterech członków Rady Szkoły – rodziców, czterech  członków Rady Szkoły – uczniów. 

 
§ 12 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, będący jej organem społecznym, który tworzą wszyscy 
uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Samorząd  jest jedynym reprezentantem  
ogółu uczniów. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawo-
wych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wy-
maganiami, 

2) prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji po-

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zaintereso-
wań, 

4) prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej             

oraz innej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                    
z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 
7) prawo do wydawania opinii w sprawie pracy nauczycieli przewidzianych do oceny, 
8) prawo do wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 

3. Samorząd działa w oparciu o regulamin uczniowski zwany Kartą Praw i Obowiązków Ucznia Zespo-
łu Szkół Łączności w Krakowie. 

4. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego może być powołany organ Rzecznika Praw Ucznia, który 
będzie się składał z zespołu utworzonego przez jednego nauczyciela i jednego ucznia, wybranych 
w demokratycznych wyborach przez ogół uczniów Szkoły. Na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia 
nie mogą kandydować osoby, które pełnią w Szkole funkcje kierownicze lub społeczne. 

5. Zadania Rzecznika Praw Ucznia są następujące: 

1) reprezentowanie interesów uczniów w sprawach wymagających mediacji oraz rozstrzyganie 
sporów, 

2) pomoc uczniom i wychowawcom w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji dotyczących 
poszczególnych uczniów lub całych klas, 

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na konferencji plenarnej. 
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§ 13 
 

1. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły ustala się następujące zasady 
porozumiewania się i przepływu informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach: 

1) trzy razy w roku (wrzesień, styczeń, czerwiec) odbywać się będą spotkania wszystkich 
organów Szkoły, 

2) w szczególnych przypadkach, na wniosek co najmniej dwóch organów Szkoły lub Dyrekto-
ra, może zostać zwołane w terminie do 14 dni spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów 
Szkoły, 

3) w miarę bieżących potrzeb mogą odbywać się wspólne spotkania dwóch lub kilku zain-
teresowanych organów Szkoły – za wiedzą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. 

2. Wszystkie sprawy sporne pomiędzy poszczególnymi organami są rozstrzygane na nadzwyczajnych 
spotkaniach wszystkich organów Szkoły. 

3. Gwarantuje się każdemu z organów Szkoły możliwość spotkań, swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. Zapewnia się przepływ aktualnych informa-
cji pomiędzy organami Szkoły, np. informacji o planowanych lub podejmowanych działaniach.  

 
 

§ 14 
 

1. W celu wspomagania Dyrektora w zarządzaniu Szkołą utworzono następujące stanowiska kie-
rownicze:  

1) wicedyrektora  (wicedyrektorów) ds. dydaktyczno-wychowawczych i kształcenia ogólne-
go,  

2) wicedyrektora ds. kształcenia technicznego,  
3) głównego księgowego, któremu Dyrektor powierza obowiązki i odpowiedzialność  

w zakresie: 
a) prowadzenia rachunkowości Szkoły, 
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finan-
sowym, 
d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. 

 
4) kierownika ds. ekonomiczno – administracyjnych, który kieruje działalnością ekonomicz-

no – administracyjną Szkoły, zmierzającą do zapewnienia właściwych warunków nauki i 
pracy,  

5) kierownika warsztatów szkolnych, który kieruje działalnością warsztatów szkolnych 
i odpowiada za realizację założeń kształcenia praktycznego,  

6) kierownika internatu szkolnego, który kieruje działalnością administracyjną internatu, od-
powiada za stworzenie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w internacie oraz za re-
alizację zadań opiekuńczo – wychowawczych. 

 
2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.  
 

3. Zakres kompetencji członków kadry kierowniczej może ulec zmianie zależnie od wielkości oraz 
stopnia zorganizowania i potrzeb Szkoły. 
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4. Szczegółowe zakresy czynności dla osób pełniących funkcje kierownicze ustala – i przedstawia 

na piśmie – Dyrektor Szkoły. 
 

5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska lub inne stanowi-
ska kierownicze wynikające z potrzeb organizacyjnych i specyfiki Szkoły. 

 
6. Członkowie kadry kierowniczej pełnią z upoważnienia Dyrektora dyżury kierownicze i w tym 

samym czasie kierują całokształtem pracy Szkoły, a w szczególności: 

1) nadzorują organizację i przebieg wszystkich zajęć na terenie Szkoły, 
2) odpowiadają za bezpieczeństwo pracy nauczycieli i uczniów, ład i porządek na terenie 

Szkoły, 
3) przyjmują nauczycieli, rodziców i uczniów, 
4) załatwiają (w ramach posiadanych uprawnień) sprawy interesantów oraz podpisują sto-

sowne pisma i zaświadczenia, 
5) mają prawo wydawania poleceń nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom. 

 
§ 15 

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

poprzez: 

1) bieżące kontakty, 
2) udział w spotkaniach okresowych, 
3) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  

 
2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale, 
2) znajomości szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów,   
3) rzetelnej informacji na temat zachowania uczniów, ich postępów i przyczyn trudności 

w nauce, 
4) uzyskiwania informacji oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci, 
5) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii o pracy Szkoły. 

 
3. Prawa wymienione w § 15 ust. 2 pkt. 1 – 4 Szkoła realizuje poprzez informacje wychowawców 

oddziałów przekazywane rodzicom na spotkaniach okresowych, odbywających się cztery razy 
w roku szkolnym (wrzesień, listopad, luty, kwiecień), a także w trakcie bieżących kontaktów.  

V. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 16 
 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego 
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§ 17 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-
kusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedago-
giczną najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finan-
sowego Szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący – po zaopiniowaniu przez 
Kuratorium Oświaty – w terminie do 30 maja danego roku. 

 
2. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych Szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obo-
wiązkowych oraz liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych za-
jęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,                   
a także liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.  

 
§ 18 

 
1. Uczniowie Szkoły podzieleni są na oddziały realizujące program przewidziany dla danego zawo-

du/profilu kształcenia – zgodnie z ramowymi planami nauczania. 
 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest przede 
wszystkim ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym zawodzie/profilu. 

 
§ 19 

Nauka w każdym oddziale kończy się klasyfikowaniem zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oce-
niania osiągnięć edukacyjnych uczniów  – zgodnymi z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, kla-
syfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

§ 20 
Anulowano. 

 
§ 21 

 
.Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa szkolne, a absolwentom świadectwa ukończenia szko-
ły.Absolwenci,  którzy zdali egzaminem maturalny – otrzymują  świadectwa dojrzałości przygotowa-
ne przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
 

§ 22 
 

Szczegółowe zasady i tryb wydawania uczniom świadectw określają odrębne przepisy. 
 

§ 23 
 

Organizowanie stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowaw-
czych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie  zatwierdzo-
nego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Maksymalną liczbę lekcji w ciągu jednego dnia – dla uczniów i nauczycieli – określają odrębne prze-
pisy. 
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§ 24 
 

1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo – lekcyjny. 

2. Godzina lekcyjna z przedmiotów teoretycznych trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 mi-
nut. Ilość przerw podczas zajęć praktycznych oraz czas trwania tych przerw określają regulaminy pracowni                          
i warsztatów szkolnych. 

3. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem oddziałowo – lekcyjnym, np. w formie wycie-
czek i wyjazdów naukowych. 

 
§ 25 

 
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji programu oraz bezpieczeństwa młodzieży, na lekcjach nie-

których przedmiotów oddziały dzieli się na grupy. Podział ten obowiązuje podczas zajęć                           
w warsztatach, pracowniach i laboratoriach, a także na lekcjach wychowania fizycznego, języków ob-
cych,  przysposobienia obronnego, elementów informatyki  oraz  technologii informacyjnej . 

2. Propozycje Dyrektora w sprawie podziału na grupy – uwzględniające możliwości kadrowe, bazowe                                               
i finansowe – zatwierdza organ prowadzący. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach – oddzielnie dla chłopców 
i dziewcząt. W przypadku zbyt małych grup tworzy się grupy międzyoddziałowe. 

 
§ 26 

 

1. Szkoła prowadzi świetlicę, w której organizowane są zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem możliwo-
ści kadrowych, bazowych i finansowych Szkoły. 

2. Realizując zajęcia pozalekcyjne, Szkoła współpracuje z Samorządem Uczniowskim, organizacjami 
społecznymi oraz innymi placówkami działającymi w środowisku. 

 
§ 27 

 
1. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy 

(w wydzielonych warsztatach i stanowiskach szkoleniowych), z którymi Szkoła corocznie podpisuje 
umowy o praktyczną naukę zawodu. 

 
2. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin praktycznej nauki zawodu. 

 
§ 28 

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogicz-
ne – na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły,                      a 
szkołą wyższą. 

 
§ 29 
 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb edukacyjnych 
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
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nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a także, w miarę możliwości, 
upowszechnianiu wiedzy o regionie. 

 
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, słuchacze,  wszyscy pracownicy Szkoły oraz rodzice. 
 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni, 
3) wypożyczanie książek, 
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych. 
 

4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do czasu zajęć lekcyjnych pierwszej  i drugiej zmiany. 
 

5. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 
 
1) gromadzenie zbiorów, 
2) rozmieszczenie i konserwacja księgozbioru,  
3) ewidencja i zabezpieczenie zbiorów, 
4) znajomość nowości wydawniczych i uzupełnianie księgozbioru, 
5) praca pedagogiczna z czytelnikami, 
6) współpraca z nauczycielami, 
7) planowanie i sprawozdawczość. 

 
§ 30 

 
 

1. Internat Zespołu Szkół Łączności jest koedukacyjną  placówką opiekuńczo - wychowawczą, 
przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem zamieszkania. 

2. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno- wychowawczy, za-
pewnia zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie     i całodobową opiekę młodzieży uczącej 
się w ZSŁ, a także innych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez G.M. Kraków. 

3. Internat prowadzi całodobową działalność w trakcie trwania zajęć dydaktycznych w szkole. 
4. Podstawową komórkę organizacyjną internatu stanowi grupa wychowawcza. 
5. W celu realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych działa Zespół Wychowawczy Interna-

tu, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni internatu. 
6. Nadzór nad wykonywaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań                  

z nich wynikających sprawuje kierownik internatu. 
7. Kierownik i Zespół Wychowawczy współpracują z rodzicami, opiekunami, nauczycielami 

szkół mieszkańców internatu. 
8. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych jest roczny plan pracy opiekuńczo 

– wychowawczej opracowany przez Zespół wychowawczy Internatu. 
9. Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i 

środowiska, rozwój zainteresowań, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczyn-
ku i rozrywki. 

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu  szkolnego określa Regulamin Internatu  Zespołu 
Szkół Łączności 
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VI. NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY 

§ 31 
 

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

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l określają odrębne przepisy, 
a mianowicie: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. 

§ 32 

Nauczyciel korzysta ze swoich praw zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

 
§ 33 

 
1. Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek  kierowa-

nia się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną.  
2. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w zakresie poszczególnych zajęć prowadzą nauczyciele przedmiotów 

teoretycznych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Wszyscy uczący odpowiadają za jakość nauczania 
i wychowania oraz za bezpieczeństwo i poszanowanie godności osobistej powierzonych ich opiece 
uczniów. 

 
§ 34 

Nauczyciel zobowiązany jest do:  
1) prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, 
2) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, 
3) dbałości o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny, 
4) umożliwienia uczniom zdobywania niezbędnej wiedzy, 
5) dbałości o ich zdrowie i higienę psychiczną, 
6) poszanowania godności osobistej uczniów, 
7) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
8) kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów, 
9) sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów połączonego z przestrzeganiem zasady 

indywidualizacji procesu nauczania, 
10) udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,  
11) pomocy rodzicom (opiekunom prawnym) w prawidłowym wychowaniu. 

 
§ 35 

 
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają prawo do poszanowania ich godności osobistej 

i zawodu. 
 

2. Nauczyciele mają prawo do warunków pracy umożliwiających im wykonywanie obowiązków 
dydaktyczno – wychowawczych. Inni pracownicy Szkoły mają prawo do warunków pracy umoż-
liwiających im należyte wykonywanie obowiązków służbowych. 
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3. Nauczyciele mają prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, 
Rady Pedagogicznej, starszych kolegów i instytucji oświatowych. 

 
4. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają prawo zgłaszać do Dyrektora postulaty związane 

z pracą Szkoły. 
 

5. Nauczyciele mają prawo do proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich 
wdrażania – po akceptacji właściwych organów Szkoły. 

 
 

§ 36 
 

1. W Szkole działają zespoły przedmiotowe grupujące nauczycieli danego przedmiotu lub kilku 
pokrewnych przedmiotów. 

 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespo-

łu.  
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 

1) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 
przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów na-
uczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 
wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia, 
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 
 

4.  Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze lub problemowo – zadaniowe. 
 
 

§ 37 
 

1. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem, dba o wszechstronny rozwój ucznia i otacza go 
indywidualną opieką. 

 
2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem 

w rozstrzyganiu spornych spraw między uczniami, a także pomiędzy uczniami i dorosłymi. 
 

3. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 
2) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb, także zdrowotnych, oraz zainteresowań 
i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 
4. Wychowawca w ramach współpracy z rodzicami: 

1) planuje z rodzicami całokształt pracy wychowawczej, 
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2) utrzymuje z rodzicami stały kontakt w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych, a także w celu współdziałania przy rozwiązywaniu trudnych problemów, 

3) zachęca rodziców do udziału w życiu Szkoły, 
4) na bieżąco informuje rodziców o zachowaniu i postępach w nauce ich dzieci, 
5) co najmniej cztery razy w roku spotyka się z ogółem rodziców, przeprowadza pedagogiza-

cję lub rozwiązuje trudne problemy. 
 

5. Wychowawca współpracuje z zespołem nauczycieli uczących w oddziale: 

1) utrzymuje stały kontakt z nauczycielami pracującymi w jego oddziale i co najmniej dwa 
razy w roku szkolnym organizuje spotkanie całego zespołu celem dokonania analizy pracy 
dydaktyczno – wychowawczej, 

2) informuje nauczycieli o programie wychowawczym oddziału i potrzebach wychowanków, 
3) na bieżąco przekazuje nauczycielom informacje ułatwiające i wspomagające proces dydak-

tyczno – wychowawczy oddziału, 
4) w razie potrzeby zwołuje posiedzenie zespołu uczących w celu rozwiązania problemów 

wychowawczych, 
5) powiadamia dyrekcję Szkoły o poważniejszych problemach wychowawczych. 

 
6. Wychowawca jest zobowiązany do sporządzenia opinii o swoim wychowanku, jeżeli taki wnio-

sek został złożony przez ucznia, jego rodziców lub inne uprawnione podmioty. 
 

7. Wychowawca jest zobowiązany do działania w zespole wychowawców – w celu doskonalenia 
swojej pracy oraz uczestniczenia w ustalaniu wychowawczych wymagań Szkoły, a następnie 
świadomego ich przestrzegania. 

 
8. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału. 
 

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

 
10. Metody i formy pracy wybierane przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 
 

11. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek rodziców uczniów, Dyrektor Szkoły  
po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy może odwołać nauczyciela z powierzonej mu funkcji wycho-
wawcy. 
 

§ 37a 
 
1. Uczniom Zespołu Szkół Łączności i ich rodzicom szkoła udziela pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
 
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

internatu oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i inne osoby zwane „spe-
cjalistami”. 
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 
2) z niedostosowania społecznego, 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
4) ze szczególnych uzdolnień, 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
6) z zaburzeń komunikacji językowej, 
7) z choroby przewlekłej, 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
9) z niepowodzeń edukacyjnych, 
10) z zaniedbań środowiskowych, 
11) z trudności adaptacyjnych, 
12) z innych przyczyn. 

 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom po-

lega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dy-
daktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla  uczniów. 

 
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 
 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
4) innymi szkołami i placówkami, 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, 
 
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 
2) rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia, 
3) dyrektora szkoły, 
4) nauczyciela,  
5) wychowawcy internatu, 
6) specjalisty mającego kontakt z uczniem,  
7) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

 
10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o cha-

rakterze terapeutycznym, 
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształce-

nia i kariery zawodowej, 
5) porad i konsultacji.  
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11. Każdy uczeń Zespołu Szkół Łączności: 

1) który posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym po-
radni specjalistycznej, 

2) dla którego o pomoc wystąpili z uzasadnionym wnioskiem, popartym wstępną diagnozą i 
za zgodą dyrektora szkoły: wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmio-
tów, wychowawcy grup wychowawczych w internacie szkoły, rodzice, specjaliści za-
trudnieni w szkole, 

3) będący osobą pełnoletnią - na własny, uzasadniony wniosek,zostaje objęty opieką psy-
chologiczno-pedagogiczną. 

 
12. Dyrektor szkoły wyznacza osobę lub osoby, których zadaniem będzie planowanie i koordynowa-

nie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. 
 

13. Do zadań osób wymienionych w ust. 12 należy: 
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofi-
zyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a w przypadku ucznia posiadającego orze-
czenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycz-
nej, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich reali-
zacji. 
 

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zadaniem ze-
społu, który tworzą:   

1) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 

2) wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale klasowym, do którego uczęszcza 
uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

3) wychowawca grupy w internacie szkoły, do której należy uczeń posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, 

4) pracujący w szkole specjaliści (co najmniej jedna osoba). 
 

15. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust.14 należy opracowanie indywidualnego programu edu-
kacyjno-terapeutycznego (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
§ 37b 

 
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
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1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów mło-
dzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom za-
chowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozasz-
kolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych, 

7) pomoc rodzinom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w internacie szkoły i 
innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) Współpraca z dyrektorem w zakresie tworzenia i realizowania planów i programów 
związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości 
pracy szkoły. 

 
2. W zakresie pomocy materialnej do zadań pedagoga należy: 

1) organizowanie pomocy materialnej uczniom wymagającym takiego wsparcia,  
2) informowanie o możliwościach i procedurze uzyskania różnych form pomocy mate-

rialnej w instytucjach pozaszkolnych; 
3) współdziałanie z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego, 
4) dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów. 

VII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB 
OCENIANIAWEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 38 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edu-
kacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, 
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

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 osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania we-
wnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zro-
bił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudno-
ściach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszcze-
gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-
jęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, we-
dług skali i w formach przyjętych w szkole; 

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfika-
cyjnej zachowania;  

7. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocz-
nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) informowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny kla-
syfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

3) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu na-
uczania (do 20 września), 

4) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków, 
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów, 
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
8) informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na co najmniej 7 dni przed kla-

syfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej,  
9) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, a także dostarczanie ro-

dzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
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8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania za-
chowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfi-
kacyjnej zachowania.. 

9. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych, 
2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach, 
3) regularne odrabianie zadań domowych, 
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych 

przez nauczyciela, 
5) pisanie każdej pracy kontrolnej,  
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków podczas 

zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna doku-
mentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi, je-
go rodzicom lub opiekunom prawnym. 

12. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psycho-
fizycznych i edukacyjnych ucznia. 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywi-
dualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofi-
zycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

14. Rejestr uczniów, dla których dostosowano wymagania edukacyjne, prowadzi pedagog szkolny.  

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
a także systematyczność udziału 

16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii 
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas okre-
ślony w tej opinii. 

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oce-
ny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

19. Rejestr zwolnień prowadzi sekretarz szkoły. Zaświadczenia o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego przechowywane są w szkolnym gabinecie le-
karskim. 

20. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego pozostaje w czasie lekcji pod opieką nauczy-
ciela prowadzącego te zajęcia. W przypadku, gdy lekcja wychowania fizycznego jest pierwszą 
lub ostatnią w dziennym planie zajęć – uczeń zwolniony nie przychodzi na te zajęcia. 



 
STATUT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  ŁĄCZNOŚCI 

 
  

 
 

 
 

27 
 

  
 

21. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach wychowania fizycznego przeka-
zywane są uczniom przez nauczycieli wychowania fizycznego do 20 września oraz dostępne są 
na stronie internetowej szkoły. 

22. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 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. 

23. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywi-
dualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

24. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu na-
uczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

BIEŻĄCE OCENIANIE OSI ĄGNI ĘĆ  EDUKACYJNYCH UCZNIA 

§ 38 a 

1. Nauczyciel wybiera jeden z dwóch systemów oceniania: 

1) klasyczny - w systemie tym w zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciel może ustalić 
wagę dla poszczególnych form aktywności (wagi: 1, 2, 3). 

2) punktowy - w tym systemie nauczyciel ustala liczbę punktów za daną formę aktywności. Su-
ma tych punktów stanowi w danym semestrze bazę. 

2. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

1) celujący (6); 
2) bardzo dobry (5); 
3) dobry plus (4+); 
4) dobry (4); 
5) dostateczny plus (3+); 
6) dostateczny (3); 
7) dopuszczający (2); 
8) niedostateczny (1), 

3. Przyjmuje się poniższe kryteria przeliczania punktów uzyskanych przez ucznia na stopień szkol-
ny: 

kryteria ocena 

mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów niedostateczny 

od 40% do mniej niż 50% dopuszczający 

od 50% do mniej niż 65% dostateczny 

od 65% do mniej niż 70% plus dostateczny 

od 70% do mniej niż 85% dobry 

od 85% do mniej niż 90% plus dobry 

od 90% do mniej niż 100% bardzo dobry 
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od 100%  celujący 

4. W przypadku nieobecności ucznia w trakcie pracy kontrolnej, uczeń ma obowiązek nie później 
niż tydzień od daty jej przeprowadzenia lub od daty powrotu ucznia do szkoły w przypadku dłuż-
szej nieobecności ustalić z nauczycielem termin pisania pracy. 

5. Uczeń, który nie dopełni obowiązku zapisanego w ust.4, otrzymuje, w zależności od systemu 
oceniania: ocenę niedostateczną lub zero punktów.  

6. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej lub w wyniku okoliczności, 
o których mowa w ust. 5, może nie później niż tydzień od daty otrzymania tej oceny (lub od daty 
powrotu do szkoły w przypadku dłuższej nieobecności) ustalić z nauczycielem termin i formę po-
prawy tej oceny.  

7. Prawo do poprawy oceny niedostatecznej nie dotyczy uczniów, którzy niesamodzielnie pisali 
pracę kontrolną. 

8. Nauczyciele uczący tego samego przedmiotu w tej samej klasie zobowiązani są wspólnie ustalić 
metody i formy oraz częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

9. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę.  

10. W każdym okresie nauki powinny być przeprowadzone co najmniej dwie pisemne prace kontrol-
ne z języka polskiego, matematyki, języka obcego. 

11. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach odbywających się w pracowniach 
specjalistycznych przekazywane są uczniom przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia 
do 20 września oraz dostępne są na stronie internetowej szkoły.  

12. Warunki przeprowadzania pisemnych prac kontrolnych: 

1) klasówki:  
a) służą do sprawdzenia wiadomości z większej partii przepracowanego materiału;  
b) trwają co najmniej jedną godzinę lekcyjną,  
c) są zapowiedziane i wpisane do dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  
d) w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy klasówki, ale w jednym 

dniu może się odbyć tylko jedna klasówka (z wyłączeniem ćwiczeń sprawdzających 
w pracowniach specjalistycznych wynikających z harmonogramu zajęć), 

e) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, nowy 
termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 
wyprzedzenie,  

f) poprawioną klasówkę udostępnia się uczniowi w terminie do dwóch tygodni od daty jej 
przeprowadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela 
w szkole);  

2) kartkówki:  
a) obejmują niewielką partię materiału; powinny być zapowiedziane przynajmniej jeden 

dzień wcześniej - z wyjątkiem kartkówek sprawdzających wykonanie zadania domowe-
go,  

b) w ciągu dnia mogą być przeprowadzone dwie kartkówki, ale gdy w danym dniu odbywa 
się klasówka z innego przedmiotu, wtedy można zorganizować tylko jedną kartkówkę,  

c) kartkówka jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości na danej lekcji,  
d) kartkówki udostępnia się uczniowi w ciągu jednego tygodnia, licząc od daty ich prze-

prowadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela 
w szkole);  
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e) w tygodniu nie może się odbyć więcej niż pięć kartkówek;  
3) testy:  

a) uczeń ma prawo znać punktowanie odpowiedzi przed przystąpieniem do testu, 
b) poprawione testy udostępnia się uczniowi w ciągu tygodnia, licząc od daty ich przepro-

wadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela w szkole);  

13. Uczeń ma prawo znać ocenę z pracy pisemnej przed przystąpieniem do pisania kolejnej pracy.  

14. Na tydzień przed roczną konferencją klasyfikacyjną nie przeprowadza się żadnych pisemnych 
form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, z zastrzeżeniem §.38b ust. 22, 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

§ 38 b 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustale-
niu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfi-
kacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyj-
nych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfika-
cyjnej zachowania. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 
następującej skali: 

1) celujący (6); 
2) bardzo dobry (5); 
3) dobry (4); 
4) dostateczny (3); 
5) dopuszczający (2); 
6) niedostateczny (1), 

4. Kryteria uzyskania poszczególnych ocen: 

1) W systemie klasycznym 
kryteria (średnia ważona) ocena 

poniżej 2,0 niedostateczny 

od 2,0 do mniej niż 2,6 dopuszczający 

od 2,6 do mniej niż 3,6 dostateczny 

od 3,6 do mniej niż 4,6 dobry 

od 4,6 do mniej niż 5,4 bardzo dobry 

od 5,4 celujący 

 
2) W systemie punktowym 
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kryteria ocena 

mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów niedostateczny 

od 40% do mniej niż 50% dopuszczający 

od 50% do mniej niż 70% dostateczny 

od 70% do mniej niż 90% dobry 

od 90% do mniej niż 100% bardzo dobry 

od 100%  celujący 

 

5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed zimową przerwą 
świąteczną, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Klasyfikację śródroczną uczniów klas programowo najwyższych przeprowadza się przed połową 
stycznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych czy dodatkowych zajęć edukacyj-
nych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe czy dodatkowe zajęcia eduka-
cyjne.  

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Uwzględniając postęp edukacyjny ucznia, nauczyciel może wystawić wyższą ocenę klasyfikacyj-
ną niż wynikająca ze średniej ważonej lub stosunku liczby punktów uzyskanych w danym okresie 
klasyfikacyjnym do liczby punktów bazy. 

10. Wystawiając śródrocznąlub roczną ocenę klasyfikacyjną, nauczyciel może wymagać od ucznia, 
aby spełnione było kryterium otrzymania ocen pozytywnych z co najmniej połowy prac pisem-
nych w ciągu danego okresu klasyfikacyjnego. 

11. Podstawą wystawienia pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z pracowni specjalistycznych jest 
otrzymanie w danym okresie klasyfikacyjnym oceny pozytywnej z co najmniej 75% zrealizowa-
nych ćwiczeń i co najmniej 75% ćwiczeń sprawdzających. Wystawiając ocenę klasyfikacyjną, 
uwzględnia się ponadto postępy edukacyjne ucznia. 

12. Ocenę z praktyki zawodowej odbywanej przez ucznia w zakładzie na podstawie umowy ustala 
opiekun praktyk lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły w porozumieniu z osobami pro-
wadzącymi praktyki zawodowe w zakładzie pracy. 

13. Na co najmniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinfor-
mować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć eduka-
cyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

14. Wychowawca pisemnie lub za pomocą dziennika elektronicznego przekazuje rodzicom (praw-
nym opiekunom) informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

15. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śred-
nią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję 
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 
roczną ocenę klasyfikacyjną.  
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17. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfika-
cyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

18. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 17, nie otrzymuje promocji do klasy pro-
gramowo wyższej i powtarza klasę. 

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Łączności 
w Krakowie po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu oraz pedagoga 
szkolnego może jeden raz w ciągu ponadgimnazjalnego etapu edukacyjnego promować do klasy 
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są – zgodnie 
ze szkolnym planem nauczania - realizowane w klasie programowo wyższej.  

20. Uczeń lub jego w rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

21. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności 
wniosku, o którym mowa w ust. 20. 

22. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków 
określonych w § 38 ust. 9. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć, utrzymać lub przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w stosowa-
nych przez siebie formach i w obszarach, które uzna za konieczne. Tak ustalona ocena nie może 
być niższa od proponowanej wcześniej i jest ostateczną w tym trybie postępowania. 

ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA 

§ 38 c 

1. Śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej ska-
liw oparciu o jednolite, szczegółowe kryteria wewnątrzszkolne, uwzględniając opinię poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, a także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo na-
uczania indywidualnego: 

1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne, 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasię-
gnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Uczeń Zespołu Szkół Łączności: 

1) przestrzega postanowień zawartych w regulaminach szkolnych, 
2) solidnie wypełnia swoje obowiązki, jest zdyscyplinowany, systematyczny, aktywny na lek-

cjach,  
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3) odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej i dba o swój estetyczny wygląd,  
4) okazuje szacunek i życzliwość kolegom i wszystkim pracownikom szkoły, 
5) stara się reagować na przejawy niewłaściwych zachowań kolegów, 
6) troszczy się o mienie szkoły, 
7) angażuje się w życie klasy, szkoły i innych organizacji społecznych, 
8) nie ma żadnych negatywnych uwag o zachowaniu, 
9) jest punktualny, terminowo usprawiedliwia wszystkie nieobecności (nie ma żadnych godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień), 

5. Przy ustalaniu ocen zachowania stosuje się następujące kryteria: 

1) Zachowanie wzorowe: 
Ocena wzorowa jest odzwierciedleniem szczególnie wyróżniającej się postawy ucznia i może ją 

otrzymać uczeń, który:  

a) stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4, 

 

2) Zachowanie bardzo dobre: 
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: 

a) jest punktualny (dopuszcza się sporadyczne spóźnienia – kilka na semestr), terminowo 

usprawiedliwia wszystkie nieobecności (nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych), 

b) stosuje się do zapisów zawartych ust. 4,pkt. 1-8, 

 
3) Zachowanie dobre: 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 

a) stara się być punktualny i usprawiedliwiać opuszczone lekcje (dopuszcza się 8 godzin nie-

usprawiedliwionych) lub: 

b) stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4 pkt. 1-7, 

c) sporadycznie otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 

 
4) Zachowanie poprawne: 

Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) jest niepunktualny, niesystematyczny, nieterminowo usprawiedliwia nieobecności (do-

puszcza się 16 godzin nieusprawiedliwionych) lub: 

b) stosuje się tylko do niektórych zapisów zawartych w ust. 4 pkt. 1-7, 

c) otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 

5) Zachowanie nieodpowiednie: 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) często jest niepunktualny, bez usprawiedliwienia opuszcza lekcje (dopuszcza się 35 godzin 

nieusprawiedliwionych) lub: 

b) nie stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4 pkt. 1-7, 

c) otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 

d) jest konfliktowy w kontaktach interpersonalnych, 

 
6) Zachowanie naganne: 

Ocenę naganną otrzyma uczeń, który: 

a) jest niepunktualny, samowolnie opuszcza lekcje, ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwio-

nych (więcej niż 35) lub: 
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b) nie stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4 pkt. 1-7, 

c) otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 

d) ma negatywny stosunek do wszelkiej aktywności społecznej, 

e) jest agresywny w stosunku do pracowników szkoły oraz rówieśników, 

f) z lekceważeniem odnosi się do kolegów i pracowników szkoły, 

g) nie przestrzega ogólnie przyjętych i akceptowanych zasad współżycia społecznego, 

h)  wszedł w konflikt z prawem. 

6. Wychowawca klasy może podnieść o jeden stopień ocenę klasyfikacyjną z zachowania, gdy 
uczeń ma 100% frekwencji na zajęciach szkolnych. 

7. Uczeń posiadający nieobecności nieusprawiedliwione może je odpracować na rzecz klasy lub 
szkoły w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy. Liczba odpracowanych godzin nie może być 
większa niż 10 w jednym okresie klasyfikacyjnym.  

8. Udzielenie uczniowi regulaminowej kary może spowodować obniżenie oceny zachowania. 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

§ 38 d 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobec-
ności ucznia na większej, aniżeli połowa liczbie zajęć edukacyjnych, które odbyły się z konkret-
nego przedmiotu odpowiednio w okresie klasyfikacyjnym lub w roku szkolnym  
(z zastrzeżeniem ust. 2 i 3). 

2. Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego z powodu opuszczonych godzin usprawiedli-
wionych (co najmniej w 50%) zdaje egzaminy klasyfikacyjne. 

3. W przypadku, gdy w skali roku szkolnego liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 50% 
liczby godzin opuszczonych, rada pedagogiczna na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) złożoną co najmniej na 4 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyj-
nym –może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego.  

4. Brak zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny roczny jest równoznaczny 
z niepromowaniem. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, 
indywidualny program lub tok nauki. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pracowni specjalistycznych, praktycznej nauki zawodu, informatyki, 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, aniżeli w dniu poprzedzającym dzień za-
kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami).  

9. Usprawiedliwiona nieobecność skutkuje wyznaczeniem przez dyrektora szkoły terminu dodatko-
wego. 
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych za-
jęć edukacyjnych. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu naucza-
nia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 19. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu po-
prawkowego, z zastrzeżeniem ust. 19. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem ust. 19. 

19. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

20. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

21. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna oce-
na klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasy-
fikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

22. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 21 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

23. W skład komisji wchodzą: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ja-

ko przewodniczący komisji, 
b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ja-
ko przewodniczący komisji, 

b)  wychowawca klasy, 
c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 
d) pedagog (psycholog), 
e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f)  przedstawiciel rady rodziców. 

24. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 23 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dy-
rektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

25. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej. Ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-
cyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b)  termin sprawdzianu,  
c)  zadania (pytania) sprawdzające, 
d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c)  wynik głosowania, 
d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

27. Do protokołu, o którym mowa w ust. 26 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infor-
mację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 
w ust. 21 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

29. Przepisy ust. 19-28stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia za-
strzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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EGZAMINY POPRAWKOWE 

§ 38 e 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch-
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z informatyki, praktycznej nauki zawodu, pracowni specjalistycznych oraz wychowania fizycz-
nego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, 
a szczegółowy harmonogram ogłasza najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dy-
daktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 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 ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrek-
tor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zaję-
cia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin egzaminu poprawkowego, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) pytania egzaminacyjne, 
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 38 b ust. 19 

 

§ 38 f 

1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 
się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo 
najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli z obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych w całym cyklu nauczania uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania w klasie programowo najwyższej. 

 
 

§ 39 

Anulowano 

§ 40 
 
Anulowano 
 

VIII. ZASADY REKRUTACJI 

§ 41 
 

1. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 uczęszczają absolwenci gimnazjum, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 21 roku życia.  
 

2. Do 4 – letniego Technikum Łączności nr 14 uczęszczają absolwenci gimnazjum, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 22 roku życia. 

 
3. Szkolną Komisję Rekrutacyjną i jej przewodniczącego powołuje Dyrektor Szkoły. 

 
4. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

1) przekazanie kandydatom informacji o szczegółowych zasadach rekrutacji, zawartych w Sta-
tucie Zespołu Szkół Łączności i wytycznych Małopolskiego Kuratora Oświaty, zawartych 
w jego corocznej DECYZJI dotyczącej zasad i terminów rekrutacji, nie później, niż do koń-
ca lutego roku szkolnego, w którym prowadzona jest rekrutacja, 

2) przyjmowanie wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły, 
3) wprowadzanie danych osobowych kandydatów do systemu elektronicznej rekrutacji, 
4) przyjmowanie potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

oraz świadectw gimnazjalnych, 
5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych, 
6) dokumentowanie potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły przez kandydatów umieszczo-

nych na liście kandydatów zakwalifikowanych, 
7) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do klas pierwszych, 
8) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
 

5. Szczegółowy zakres czynności członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wyznacza Dyrektor 
Szkoły w akcie powołania. 
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6. W sprawach nieujętych w „Zasadach rekrutacji w Zespole Szkół Łączności” obowiązują przepisy 
zawarte w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji [...], a także 
w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 
§ 42 

 

1. Zasady rekrutacji do TECHNIKUM Ł ĄCZNOŚCI nr 14 oraz ZASADNICZEJ SZKOŁY 
ZAWODOWEJ nr 13, 

1) O przyjęciu do klas pierwszych decyduje lista rankingowa ustalona na podstawie zgroma-
dzonej przez kandydata liczby punktów.   

2) W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:  

a) do 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego, (zasady przeliczania wyniku egzaminu 
gimnazjalnego na punkty określa Małopolski Kurator Oświaty),  
 
b) do 80  punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następu-
jących przedmiotów:  

- język polski, język obcy i matematyka – do wszystkich oddziałów w szkołach  
 wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności, 
- fizyka i astronomia – do wszystkich klas w Technikum Łączności nr 14, 
- technika – w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 13, 
Małopolski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczenia ocen na punkty; 

 
c) do 20 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia*: 

− za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 
− za udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora 

Oświaty,   
− za osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz za szczególne formy aktywności 

szkolnej,*   
      Szczegółowe zasady punktacji regulują odrębne przepisy. 

(* - osiągnięcia muszą być odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum) 
 

3) Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, licz-
bę punktów uzyskanych z przedmiotów wyszczególnionych w pkt. 4b, do celów rekruta-
cyjnych mnoży się przez dwa. 
 

4) Laureaci wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych, których pro-
gram obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, będą przyjęci do wybranej przez siebie szkoły i klasy niezależnie od innych 
kryteriów.  

5) Kandydatów do klas pierwszych obowiązuje posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawie-
rającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe. 

 
6) Kandydaci zakwalifikowani do klas pierwszych zobowiązani są do potwierdzenia woli 

podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończe-
nia gimnazjum, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w terminie wyznaczo-
nym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
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7) Niepotwierdzenie woli podjęcia nauki w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezy-

gnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole i usunięciem go z listy kandydatów za-
kwalifikowanych do przyjęcia.  

 
8) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjne-

go, pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający opinię 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej). 

 
9) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po zastosowaniu kryteriów z pkt 8, 

pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
Kryteria te mają jednakową wartość. 

 
10) Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez wywieszenie list kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych. 

 

2. Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do klas pierwszych: 

1) Dokumenty obowiązkowe: 

a) Wniosek o przyjęcie do szkoły. 
 
b) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu w kierunkach i zawodach realizowanych w obrę-
bie Technikum Łączności nr 14 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wydane zgodnie 
z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie zawodowe.  (skierowania wydawane będą przez Szkolną Ko-
misję Rekrutacyjną). 

 
c) Dwie fotografie. 
 
d) Karta zdrowia. 
 
e) Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wyniku eg-

zaminu gimnazjalnego. 
 

2) Dokumenty dodatkowe: 

a) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty składają laureaci i finaliścikon-
kursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich. 

 
b) Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną (składana jest przez kandydatów z problemami zdrowotnymi 
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia). 
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c) Podanie o przyjęcie do internatu (składają kandydaci zamiejscowi ubiegający się o miej-

sce w internacie). 
 

d) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 

e) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnospraw-
ność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne. 

 
f) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 
g) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW.  SKREŚLENIE 
Z LISTY UCZNIÓW. 

§ 43 
Dokumentem regulującym zasady współżycia społeczności szkolnej jest regulamin uczniowski na-
zwany Kartą Praw i Obowiązków Ucznia Zespołu Szkół Łączności. 
 

§ 44 
1. Uczeń ma prawo:  

1) Znać wymagania programowe oraz zasady kontroli i oceny osiągnięć szkolnych 
z poszczególnych zajęć dydaktycznych – powinien być o tym poinformowany przez na-
uczycieli na początku roku szkolnego, 

2) znać szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  
3) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia – zgodnie z zasadami technologii pra-

cy umysłowej, 
4) do opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w Szkole – zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej – 
oraz do ochrony i poszanowania jego godności osobistej, 

5) do korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej – zgodnie z odrębnymi przepisami, 
6) do życzliwego, podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 
7) do swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
8) do rozwijania zdolności, talentów oraz zainteresowań, 
9) do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznie dokonywanej oceny jego wiedzy 

i umiejętności  
10) do pomocy w przypadku trudności w nauce, 
11) do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,  
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru bi-

blioteki, 
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13) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w Szkole. 

2. Uczeń ma prawo i może na własną pisemną prośbę zmienić oddział (pod warunkiem uzupełnienia 
różnic programowych), a decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po wcześniejszym zasięgnię-
ciu opinii zespołu nauczycieli uczących w oddziale. 

 
§ 45 

 
1. Na terenie Szkoły zabrania się tworzenia i działalności organizacji o cechach subkultur młodzie-
żowych oraz działalności propagandowej. 

2. Na terenie Szkoły zabrania się manifestowania przynależności do organizacji mających powiąza-
nie z subkulturami młodzieżowymi; między innymi poprzez: ubiór, uczesanie, emblematy i akce-
soria. 

3. a)Kategorycznie zabrania się wnoszenia na zajęcia lekcyjne włączonych telefonów ko-
mórkowych, jak też używania ich w trakcie lekcji i to bez względu na funkcję, którą 
 w danej chwili urządzenia te miałyby pełnić (np. zastępować zegar, kalkulator, aparat fo-
tograficzny, dyktafon itp.). 
b) Zapis dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji nie od-
nosi się do kierunkowych przedmiotów zawodowych, podczas trwania których  
– w obecności nauczyciela i w określony przez niego sposób – sprzęt taki może być wy-
korzystany w celu prawidłowej realizacji treści programowych. 
c)Złamanie powyższej zasady spowoduje przejęcie urządzenia w depozyt do czasu zgło-
szenia się do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych. Dwukrotne naruszenie regula-
minu w tym zakresie wymusi stosowanie kar regulaminowych, przewidzianych 
 w Statucie ZSŁ. 

 

 
§ 46 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 
1) dbać o honor Szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać jej tradycję, 
2) szanować symbole Szkoły, 
3) godnie reprezentować Szkołę, 
4) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, 
5) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, 
6) w sposób kulturalny odnosić się do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz swoich kolegów, 
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 
8) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo - swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych na-

łogów, przestrzegać zasad higieny osobistej, 
9) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom 

przemocy i brutalności, reagować na łamanie dyscypliny i każde zauważone zło, 
10) dbać o poprawność i kulturę słowa na co dzień, 
11) dbać o estetyczny, schludny wygląd, 
12) szanować i chronić przyrodę ojczystą, dbać o zieleń wokół Szkoły, a na wycieczkach zacho-

wywać  się zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, 
13) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów szkolnych, regulaminów pracowni i zarządzeń 

wewnętrznych a także podczas odbywania praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych 
przepisów i regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy. 

 
§ 47 
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1. Za dobre wyniki w nauce i przykładną postawę, a także za wyjątkowo pozytywne działania uczeń 

może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:    

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy, 
2) pochwałę Dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów Szkoły, 
3) dyplom uznania (list pochwalny), 
4) nagrodę rzeczową, 
5) nagrodę pieniężną lub stypendium (w miarę posiadanych środków). 
 

2. Wymienione w ust. l nagrody mogą być przyznane indywidualnie lub zespołom uczniowskim. 
 

§ 48 
1. Uczeń może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie  Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych , 
2) lekceważenie obowiązków szkolnych, niską frekwencję, ucieczki z zajęć edukacyjnych, 

spóźnianie się oraz za uzyskanie nagannej oceny z zachowania w pierwszym półroczu da-
nego roku szkolnego 

3) niszczenie majątku szkolnego, 
4) brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów, 
5) agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdzenie in-

nych przez podważanie ich autorytetu, 
6) arogancki sposób bycia, brak szacunku dla starszych, nauczycieli i pracowników admini-

stracyjnych Szkoły, 
7) przynależność do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu, 
8) palenie tytoniu, picie alkoholu, stosowanie, rozprowadzanie lub namawianie do użycia 

narkotyków, 
9) postępowanie wywierające szkodliwy, demoralizujący wpływ na otoczenie,  
10) czyny podlegające Kodeksowi Karnemu. 

2. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy udzielone indywidualnie lub wobec klasy, 
2) upomnienie, nagana Dyrektora, nagana  Dyrektora udzielona publicznie,   nagana Dyrektora 

z ostrzeżeniem wydalenia ze Szkoły udzielona wobec społeczności szkolnej, 
3) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w organach Szkoły i do reprezentowania Szkoły  

na zewnątrz, 
4) zawieszenie prawa do udziału w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez 

Szkołę, 
5) przeniesienie do innego oddziału w Szkole (o ile istnieje możliwość organizacyjna), 
6) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego,   
7) Wstrzymanie niektórych ulg w pytaniu (z wyłączeniem procedur ułatwiających i umożliwia-
jących uzupełnienie zaległości po dłuższej chorobie): w szczególności „X”, dzień bez ocen niedo-
statecznych, prawo stresu, szczęściarz (wyczerpująco opisanych w rozdziale V, punkt 5 Karty Praw 
i Obowiązków Ucznia Zespołu Szkół Łączności w Krakowie) do końca danego roku szkolnego 
dla uczniów otrzymujących naganną ocenę z zachowania za pierwsze półrocze danego roku 
szkolnego. 

3. Wykonanie kary wymienionej w ust. 2  pkt. 3, 4, 5  może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej  
niż 5 miesięcy),  jeżeli uczeń uzyska poręczenie jednego z organów Szkoły. 
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4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów bez stosowania gradacji kar, decyzją Dyrektora Szkoły  
– na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego – 
w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu uczniów i pracowników 
Szkoły, 

2) dystrybucji narkotyków i środków odurzających oraz ich posiadania, 
3) spożywania alkoholu, przebywania pod wpływem środków odurzających na terenie Szkoły lub w 

jej obrębie, 
4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, 
5) wejścia w konflikt z prawem, czego wynikiem jest kara ograniczenia lub pozbawienia wolności , 
6) w sytuacji, gdy stosowane wcześniej kary - wymienione w ust. 2 pkt.  2 - nie odniosły pozytyw-

nych skutków i niemożliwe jest zastosowanie kary wymienionej w ust. 2  pkt. 5. 
 

5. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary: 

1) do Dyrektora Szkoły – od kar wymienionych w ust. 2 pkt. 1 – 5,  w terminie 7 dni, składając pi-
semną prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy 

2) do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły – od kary 
skreślenia z listy uczniów – w terminie do 14 dni od daty dostarczenia decyzji. 

 
6. Udzielenie uczniowi kary może spowodować obniżenie oceny z zachowania. 
 

7. O udzielonej karze wychowawca powiadamia rodziców lub opiekunów ucznia na piśmie w trybie 
natychmiastowym. Jeśli z przyczyn obiektywnych, do dwóch dni od podjęcia decyzji o ukaraniu 
ucznia jego rodzice nie mogą stawić się w Szkole, wychowawca korzysta z listu poleconego wysyła-
nego przez sekretarza szkoły. 

 
8. Decyzję Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów przesyła się rodzicom (prawnym 

opiekunom) ucznia za potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 49 
Anulowano 
 

X.   FINANSE SZKOŁY  

§ 50 
 

1. Finanse Szkoły tworzą środki przyznane przez organ prowadzący. 
 

2. Szkoła tworzy środki specjalne na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 
prawnych.  

 
3. Plan finansowy środków specjalnych zatwierdza Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Szkoły. 
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4. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza spra-
wozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

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

6. Wszelka działalność gospodarcza może  odbywać się za zgodą Dyrektora 
 

7. Wszelkie zbiórki pieniężne, rzeczowe, akcje charytatywne na terenie Szkoły mogą być przeprowadzane  
tylko przez  nauczycieli za wyraźną zgodą Dyrektora Zespołu Szkół Łączności . 

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 51 
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową, wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawie-

rającą nazwę zespołu. 
 

3.  Każda szkoła wchodząca w skład ZSŁ posiada własną pieczęć  urzędową oraz stempel. 
 
4. Zespół Szkół używa stempla zawierającego jego nazwę i adres o następującej treści: 

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ŁĄCZNOŚCI 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 
ul. Monte Cassino 31,    30-337  Kraków 
tel.  12 266-39-52,    fax  12 267-65-44 
NIP: 944-10-14-272, Regon:  000183207    
 

5. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkoły wchodzące w skład Zespo-
łu Szkół Łączności podaje się nazwę Szkoły w pełnym brzmieniu oraz używa się pieczęci urzędowej tej 
szkoły. 

§ 52 
 

Zespół Szkół posiada własny sztandar. 
 

§ 53 
 
Szkoła prowadzi i przechowuje wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 54 
 
Niniejsza nowelizacja  Statutu wchodzi w życie dnia 1 września2016 roku. 

 
 
Kraków, sierpień 2016r. 
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