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                         POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Zagadnienia ujęte w Statucie Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”  

w Gliwicach w rozdziale POSTANOWIENIA OGÓLNE dotyczą również Statutu Technikum Nr 7. 

 

NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI 

 

§ 1 

Technikum Nr 7 wchodzi  w skład  Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”  

w Gliwicach, zwanej dalej Zespołem Szkół, jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, prowadzącą bezpłatną 

działalność edukacyjno-wychowawczą w oparciu o przepisy niniejszego Statutu i przepisy prawa: ustawy, uchwały 

i rozporządzenia, zarządzenia.  

§ 2 

Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania dla Technikum Nr 7 

wynosi  4 lata i kończy się świadectwem ukończenia szkoły i uzyskaniem wykształcenia średniego 

umożliwiającego przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie (po uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie).  

§ 3 

1. Technikum Nr 7 kształci w zawodach: 

 

1) technik  pojazdów samochodowych, 

2) technik mechanik lotniczy. 

 
2. Kształcenia oraz specjalności w poszczególnych latach szkolnych są ujęte w zadaniach naborowych i Arkuszu 

Organizacyjnym zatwierdzonym corocznie przez Organ Prowadzący. 

3. Dla realizacji programu nauczania zajęć praktycznych oraz praktycznej nauki zawodu szkoła prowadzi Warsztaty 

Szkolne. 

4. Kierunek zmiany zawodu może nastąpić w trakcie klasy I oraz w I semestrze klasy II.  

5. Termin uzupełnienia różnic programowych pokrywa się z terminem najbliższej klasyfikacji.  

§ 4 

Technikum Nr 7 jest upoważnione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie do przeprowadzania 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  (pisemne i praktyczne)  oraz egzaminy maturalne. 

§ 5 

1.   W Technikum Nr 7 na życzenie rodziców, bądź samych uczniów, organizuje się naukę religii lub etyki jako zajęcia 

   nadobowiązkowe. 

2.  Warunki i sposób realizacji tych zajęć oraz zasady oceniania określają odrębne przepisy. 

 

                                      CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6 

 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale CELE I ZADANIA ZSS dotyczą również Statutu Technikum Nr 7. 

§ 7 

Kompetencje poszczególnych organów Technikum Nr 7 opisane są w Statucie ZSS w rozdziale ORGANY 

ZESPOŁU SZKOŁY. 

§ 8 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale ORGANIZACJA PRACY ZSS dotyczą również Statutu Technikum 

Nr 7. 
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§ 9 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU dotyczą również Statutu 

Technikum Nr 7. 

§ 10 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY dotyczą 

również Statutu Technikum Nr 7. 

§ 11 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE dotyczą również Statutu Technikum 

Nr 7. 

§ 12 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale WYCHOWAWCY dotyczą również Statutu Technikum Nr 7. 

§ 13 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale ZESPOŁY ODDZIAŁOWE (NAUCZYCIELI UCZĄCYCH  

W DANEJ KLASIE) dotyczą również Statutu Technikum Nr 7. 

§ 14 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ dotyczą również Statutu 

Technikum Nr 7. 

ZASADY REKRUTACJI 

§ 15 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Technikum Nr 7, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków 

komisji.  

2. Do zadań SKRK należy w szczególności: 

 

1) opracowanie i podanie do wiadomości kandydatów kryteriów rekrutacji w Technikum Nr 7 zgodnych  

z rozporządzeniem Śląskiego Kuratora Oświaty i ustaleniami Organu Prowadzącego, poprzez 

         wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w holu budynku głównego oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół, 

2) przyjmowanie wymaganych dokumentów od kandydatów do Technikum Nr 7 w terminach 

         wyznaczonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

3) ustalenie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów przyjętych do Technikum Nr 7  

i wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w terminie określonym przez władze oświatowe, 

4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

3. Przy ustalaniu ostatecznej liczby przyjętych kandydatów na listach należy uwzględnić miejsca dla repetentów. 

4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych w Technikum Nr 7 decyduje: 

 

1) liczba punktów za oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum,  

2) liczba punktów za osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

3) liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego. 

 

5. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Nr 7 ustala Śląski Kurator Oświaty. 

6. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami 

świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do 

wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

8. Terminy rekrutacji podawane są corocznie w postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie 

zasad rekrutacji uczniów. 

9. W oddziałach dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia danego 

roku szkolnego, kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. Ostateczną decyzję  

o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. 

10. Uczeń dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia rozpoczęcia 

roku szkolnego. 

11. Uczeń posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powinien dostarczyć oryginał 

dokumentu nie później niż do dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  
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12. Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły oraz brak informacji z innych szkół o jego 

deklaracji woli do dnia wyznaczonego w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie 

zasad rekrutacji uczniów  jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

                                                                     Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 

§ 16 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia  2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach, wymagania 

edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz ustala się  zasady Wewnętrznego Systemu Oceniania w Zespole Szkół zwane dalej 

WSO.  

§ 17 

WSO stanowi podstawę Przedmiotowego Systemu Oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwanego 

dalej PSO, które są wewnętrznie spójne i skorelowane ze standardami MEN oraz zewnętrznym ocenianiem. 

 

§ 18 

1. Ocenianiu podlegają: 

 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o postępach edukacyjnych oraz uświadomienie mu stopnia opanowania wiadomości  

i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

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

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów na podstawie opinii poradni specjalistycznej 

3) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

4) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej 

szkole, 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

6) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustawowej skali, 

7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce. 
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5. W  Technikum Nr 7 dokumentacja szkolna prowadzona jest w formie zapisu elektronicznego.  

 

§ 19 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia  

w zakresie wiadomości i umiejętności. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 

procesu nauczania do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne znajdują swój wyraz w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które opracowują 

nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 

3. Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne na poszczególne oceny i uzyskuje dla nich akceptację Zespołu 

Przedmiotowego. 

4. Wymagania edukacyjne z tych samych przedmiotów i zajęć prowadzonych przez kilku nauczycieli powinny być 

jednolite i zaopiniowane przez Zespół Przedmiotowy. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

6. Informacje o wymaganiach z pkt. 5 przedstawione są w następujący sposób: 

 

1) uczniowie informowani są na pierwszej lekcji przez nauczyciela przedmiotu,  

2) rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu, 

3) rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu, 

4) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej oraz  

w gabinetach przedmiotowych. 

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach  

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji 

wychowawcy, rodzice informowani są na pierwszym zebraniu. 

§ 20 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

§ 21 

Nauczyciel każdego przedmiotu może umieścić zapis w postaci symbolu „X”, w pierwszej kolumnie oznaczonej 

symbolem „PPP” w dzienniku elektronicznym, jako znaku informującego o objęciu ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 22 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń lub realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania ćwiczeń lub uczestniczenia przez ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej 

opinii. Opinia wydana powinna być przez lekarza lub Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo inną poradnię 

specjalistyczną oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. Jeżeli okres 

zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”   

2. 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.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć Nauka jazdy samochodem w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" – regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców 
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§ 23 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne, uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu na zasadach określonych w PSO. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

§ 24 

1. W  Technikum Nr 7 obowiązuje podział roku szkolnego na dwa semestry.  

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej, 

lub na wniosek ucznia, który otrzymał jedną ocenę niedostateczną z przedmiotu kontynuowanego może podjąć 

dalszą naukę w klasie programowo wyższej jeden raz w cyklu kształcenia za zgodą  Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. Oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych klasach są ocenami końcowymi z tych 

przedmiotów.  

 

§ 25 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie poprzedzającym ferie 

zimowe, po upływie połowy z liczby tygodni ustalonych jako robocze dla danego roku szkolnego i określonym 

przez Radę Pedagogiczną w Planie Pracy na dany rok szkolny. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w Szkolnym 

Planie Nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. 

3. Klasyfikowanie roczne podsumowuje osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym. 

§ 26 

1. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych: 

 

1) niedostatecznych - najpóźniej z 3-dniowym wyprzedzeniem 

2) pozostałych - najpóźniej w ostatnim dniu klasyfikacji. 

§ 27 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - 

wychowawca klasy w porozumieniu z pozostałymi członkami RP. 

2. Oceny z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych organizowanych u pracodawców ustala kierownik warsztatów 

szkolnych lub wyznaczona przez niego osoba, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub 

praktyki zawodowe. 

§ 28 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna (śródoczna i roczna) może być zmieniona 

wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego nie później niż przed ostatnim posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

danego roku szkolnego. 

2. Ustalona, zgodnie z zawartymi w WSO zasadami i procedurami, przez wychowawcę ocena zachowania jest 

ostateczna. 

§ 29 

1. Ocenianiu podlegają następujące elementy pracy ucznia: 

 

1) sprawdziany pisemne podsumowujące działy, 

2) odpowiedzi ustne, 

3) kartkówki z bieżącego materiału, 

4) aktywność podczas zajęć, 

5) praca domowa, 

6) zeszyt, 

7) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotów,  

8) udział w konkursach, zawodach, turniejach, projektach itp. 
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9) egzaminy próbne zewnętrzne, 

10) projekty, prezentacje multimedialne. 

 

2.  Prawidłowa rytmiczność oceniania wymaga, aby w ciągu semestru oceniona została większość elementów pracy 

ucznia wymienione w ust.1. 

3. Ilość ocen bieżących (tzw. cząstkowych) powinna być proporcjonalna do ilości godzin w tygodniu danych zajęć 

edukacyjnych, jednak nie może być mniejsza niż 3. 

4. Oceny bieżące przekazują informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowanie  

w zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywanie trudności. 

§ 30 

1. Oceny klasyfikacyjne (śród- i końcoworoczne)  ustala się według następującej skali: 

 

1) ocenę celujący - 6 - skrót – cel 

2) ocenę bardzo dobry - 5 - skrót – bdb 

3) ocenę dobry - 4 - skrót db 

4) ocenę dostateczny - 3 - skrót – dst 

5) ocenę dopuszczający - 2 skrót – dop 

6) ocenę niedostateczny - 1 - skrót – ndst 

 

2. Ocenianie bieżące (oceny tzw. "cząstkowe") poszerza się o ocenę zero - 0 - skrót zr oraz plusy (+) i minusy (-) 

- funkcjonujące samodzielnie, a także dodawane do przyjętych stopni oceniania. 

3. Ocenę zero nauczyciel może ustalić w następujących przypadkach:  

 

1) odmówienie udzielenia odpowiedzi ustnej, 

2) nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie pisemnym, 

3) nieudzielenie żadnej odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym, 

4) brak zadania domowego, 

5) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach praktycznych i specjalizujących (liczona do średniej ocen), 

6) usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach praktycznych i specjalizujących (nie liczona do średniej ocen). 

 

4. Dopuszcza się wpisywanie do dokumentacji osiągnięć edukacyjnych ucznia oprócz ocen następujących oznaczeń 

określających stosunek ucznia do zajęć: 

 

1) np – nieprzygotowany, 

2) nb – nieobecny, 

3) bz - brak zadania (zeszytu), 

4) innych znaków, zgodnych z legendą zapisaną w dzienniku elektronicznym. 

 

5. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć, braku zadania lub zeszytu o ile przewiduje to PSO. 

6. Ustala się następujące kryteria oceniania wiedzy i umiejętności: 

 

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych przedmiotów, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy 

d) zajmuje premiowane miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, międzyszkolnych lub organizowanych przez szkołę, 

e) kwalifikuje się do finałów na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub regionalnym. 

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń który: 

a) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

c) rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

d) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań  

w praktyce, 

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń: 

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumieć większość treści poszczególnych 

elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 

b) wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych  

i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości, 

 

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego 

przedmiotu, 

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń który: 

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z danego przedmiotu 

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

§ 31 

1. Ustalając oceny klasyfikacyjne nauczyciel uwzględnia najwyższą wagę ocen za odpowiedzi ustne i sprawdziany 

pisemne, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych i szkolnych w następnej kolejności oceny  

z kartkówek i aktywności podczas zajęć, ocen z prac domowych oraz za zeszyt. 

2.   Uczeń ma prawo do poprawienia niedostatecznej oceny z pracy pisemnej, w trybie określonym w PSO, jednak nie 

  później niż w ciągu 3 tygodni od daty jej wystawienia. Poprawiona ocena zostaje wpisana do dziennika 

  elektronicznego.  

3.   Zasady uwzględnione w ust.2 dotyczą również zaliczania prac niepisanych przez ucznia w pierwszym terminie. 

 

§ 32 

1. Warunkiem uzyskania przez ucznia pozytywnej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał 

śródroczną ocenę niedostateczną, jest zaliczenie materiału z pierwszego semestru w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela tych zajęć. 

2. Uzupełnienie różnic programowych w przypadku zmiany typu  szkoły odbywa się na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne w danym oddziale i dotyczy uczniów, którzy  

w poprzednim oddziale realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących na 

poziomie podstawowym a przechodzą do oddziału na poziom rozszerzony oraz tych, którzy w kształceniu 

zawodowym realizowali zajęcia w węższym zakresie. 

3. Jeżeli w poprzednim oddziale szkoły innego typu uczeń nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które 

zostały zrealizowane w oddziale do,  którego uczeń przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do 

zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. W przypadku wystąpienia 

przyczyn, przez które nie można zapewnić warunków do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny. 

4. Uczeń, który zrealizował w poprzedniej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym samym lub szerszym 

zakresie, niż w obecnym oddziale oraz uzyskał z nich pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną jest zwolniony z tych 

zajęć. 

 

§ 33 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od  niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

3. Decyzję o promowaniu lub ukończeniu szkoły podejmuje Rada Pedagogicznej na najbliższym po klasyfikacyjnym - 

plenarnym posiedzeniu. 

§ 34 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jego nieobecność na 

tych zajęciach przekracza połowę czasu przeznaczonego na nie w Szkolnym Planie Nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców 

(opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z elementów informatyki, 

pracowni samochodowej, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z których egzamin ma formę zadań 

praktycznych określonych w PSO. 

5. Uczeń w podaniu o egzamin  klasyfikacyjny  może określić  ocenę do jakiej aspiruje. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 

program nauki. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza zespół nauczycieli w składzie: nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne oraz inny nauczyciel przedmiotu i na jego podstawie ustala się ocenę klasyfikacyjną: śródroczną  lub 

roczną. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowego zrealizowanego w danym semestrze powinien być 

ustalony w porozumieniu z uczniem, nie później jednak niż na miesiąc przed rozpoczęciem klasyfikacji w kolejnym 

(następnym semestrze). 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. Protokół zawiera: imię i nazwisko nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin egzaminu, treść zadań 

egzaminacyjnych, wynik egzaminu i ustalony dla ucznia stopień z przeprowadzonego egzaminu.  

10. Dla ucznia, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach praktycznych czy praktyce zawodowej nie 

został sklasyfikowany, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy zajęcia umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania. 

11. Ust. 8 nie dotyczy uczniów nieklasyfikowanych z zajęć praktycznych czy praktyki zawodowej z przyczyn 

nieusprawiedliwionych.  

12. Uczeń, który zmienił szkołę lub klasę zobowiązany jest uzupełnić różnice programowe i zdać egzamin(y) 

klasyfikacyjny(e). 

§ 35 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch zajęć 

edukacyjnych, ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z elementów informatyki, 

pracowni samochodowej, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z których egzamin ma formę zadań 

praktycznych określonych w PSO. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, w skład której wchodzą: 

 

a)  Dyrektor Zespołu Szkół albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący 

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

 

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Zespołu Szkół powołuje na osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 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: 

 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) treść pytań egzaminacyjnych lub wykonania zadania egzaminacyjnego, 

4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję, 

5) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w terminie dodatkowym, określonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

10. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których uczniowi wyznaczono egzamin klasyfikacyjny. 

 

                         ODWOŁANIE OD PRZEWIDYWANEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

§ 36 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do odwołania się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych.  

2. Pisemne odwołanie od ustalonej dla ucznia oceny klasyfikacyjnej, zawierające powody zakwestionowania 

zasadności jej ustalenia oraz ocenę, do jakiej aspiracje ma uczeń, składać należy do Dyrektora Zespołu Szkół nie 

później niż na 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Zasadność odwołania sprawdza Dyrektor Zespołu Szkół w trakcie: 
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1)   rozmowy z zainteresowanym uczniem, w której mogą uczestniczyć nauczyciel i rodzic (opiekun prawny) 

ucznia, 

2) analizy dokumentacji osiągnięć edukacyjnych ucznia, a w szczególności: ilości, jakości i rytmiczności ocen 

cząstkowych, absencji na zajęciach edukacyjnych. 

 

4.    W przypadku stwierdzenia uchybień wobec procedur oceniania zawartych w WSO, Dyrektor Zespołu Szkół może 

dopuścić ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego, którego termin ustala się na dzień roboczy poprzedzający 

klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

5.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, w skład której wchodzą: 

  

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo inny nauczyciel zajmujący 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. 

 

6.  Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie  

uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Zespołu Szkół powołuje na osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

7.  Z przeprowadzonego egzaminu  sporządza się protokół zawierający: 

 

1)   skład komisji, 

2)   termin egzaminu, 

3)   treść pytań egzaminacyjnych, 

4)   wynik egzaminu: pozytywny lub negatywny, 

5)   do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

 

8.   Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego oznacza dla ucznia ocenę klasyfikacyjną, o jaką wnioskował  

  w  odwołaniu, natomiast wynik negatywny - utrzymanie w mocy oceny ustalonej przez nauczyciela. 

§ 37 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej 

klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

4. Za podstawę oceniania zachowania służy system punktowy (punkty na plus i minus), uwzględniający  

w szczególności: 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) respektowanie zapisów Statutu Szkolnego. 

 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

 

6. Ocenę zachowania ustala się według podanych kryteriów opisowych i przyporządkowanych im punktów. Suma 

punktów zamieniana jest na ocenę według regulaminu  „Zasady oceniania zachowania” 

§ 38 

1. Tydzień przed półrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej na lekcji do dyspozycji 

wychowawcy, wychowawca klasy dokonuje analizy zachowania ucznia, podsumowując punktację. 
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2. Podsumowanie odbywa się w obecności ucznia, który ma prawo: 

 

1) wnieść swoje uwagi dotyczące zapisów na jego niekorzyść,  

2) dokonać samooceny z uzasadnieniem. 

 

3. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy zasięga opinii: 

 

1) nauczycieli uczących w danej klasie, 

2) zespołu klasowego. 

 

4. Opinie te dotyczą w szczególności kultury osobistej ucznia i jego stosunku do obowiązków szkolnych. 

5. Powyższe opinie mogą wpłynąć na ocenę ucznia, o czym uczeń zostaje poinformowany przez wychowawcę. 

6. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna ocena zachowania jest ostateczna. 

7. Od decyzji wychowawcy klasy uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Zespołu Szkół z pisemnym 

uzasadnieniem. 

8. Ocena roczna wynika ze średniej sumy punktów uzyskanych w obu półroczach. W przypadku poparcia większości 

nauczycieli wychowawca może zmienić ocenę o jeden lub o dwa stopnie (w górę lub w dół). 

9. Uczeń otrzymuje punkty „na plus” lub „minus”  według regulaminu „Zasady oceniania zachowania”. 

                         ODWOŁANIE OD PRZEWIDYWANEJ OCENY ZACHOWANIA 

§ 39 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

 

1)  Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

 przewodniczący komisji, 

2)  wychowawca klasy, 

3)  wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4)  pedagog, 

5)  psycholog, 

6)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7)  przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

4.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.     

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

 

1)  skład komisji, 

2)  termin posiedzenia komisji, 

3)  wynik głosowania, 

4)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

6.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 40 

1. Technikum Nr 7 prowadzi zajęcia praktyczne w oparciu o Warsztaty Szkolne ZSS. 

2. Szczegółowe zasady działania Warsztatów Szkolnych określa Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół. 

3. Postanowienia regulaminu Warsztatów Szkolnych nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem. 

 

                                                                     

                                    EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 

§ 41 

1. Uczniowie i absolwenci Technikum  Nr 7 mogą przystąpić do następujących egzaminów zewnętrznych:  
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1) maturalnego, 

2) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

                                                            Egzamin maturalny  

§ 42 

1.   Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

  kształcenia ogólnego. 

2.   Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie 

  głównym,  dodatkowym i poprawkowym, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

3.   Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego jest Dyrektor szkoły.  

4.   Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów w danej szkole.  

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki  

i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym:  

 

 1)  wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, 

    2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, z uwzględnieniem 

 przedmiotów, dla których podstawa programowa kształcenia ogólnego określa wymagania w zakresie 

 rozszerzonym, 

 3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego oraz tryb składania 

tej deklaracji,  

 4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informacji niezbędnych do   

przeprowadzenia egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych w deklaracjach maturalnych,  

 5)  tryb wydawania opinii o warunkach dostosowania do potrzeb edukacyjnych,  

 6)  Skład Zespołów Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących, z uwzględnieniem warunku, iż: 

 

 a)    za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w ZSS odpowiada dyrektor szkoły, 

    b)   do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w ZSS dyrektor powołuje Zespół Egzaminacyjny. 

 

 7)   przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, spośród członków Zespołu Egzaminacyjnego, powołuje 

       odpowiednio:  

 

    a)   Zespoły Nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach 

          egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów, 

    b)   zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów, 

 

  8)    zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach maturalnych,  

  9)  sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, w tym tryb zgłaszania  

          nieprawidłowości  w tym zakresie, 

   10)    czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania każdej części ustnej i części pisemnej egzaminu    

maturalnego  z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia 

przebiegu egzaminu maturalnego, przeprowadzania egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze  

względu na stan zdrowia ucznia,  

  11)    termin przechowywania prac uczniów  i absolwentów oraz dokumentacji egzaminu maturalnego, 

  12)    uwzględnienie osób, które nie wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego i nie biorą udziału  

w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tych  

egzaminów, w tym osoby, które mogą występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu 

maturalnego, 

  13)    uwzględnienie konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz właściwego  

dokumentowania     egzaminu maturalnego, zapewnienia w składzie zespołów co najmniej jednej osoby 

zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości wglądu. 

§ 43 

Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego 

Zespołu Egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie maturalnym 

albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji egzaminów, przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  
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Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

§ 44 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach    

ustalonych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

3. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza 

na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej. 

5. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, który może być przeprowadzony 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia   

przez placówkę przeprowadzającą egzamin,  z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

6.    Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się  z 40 

zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. 

7.     Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. 

8.     Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego 

zawartego w  arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. 

9.     Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. 

10.   Podstawa uznania egzaminu za zdany: 

 

1) zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do 

     uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego) 

 2)  z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

 

11.   Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności na podstawie tego orzeczenia. 

12. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym na podstawie tego orzeczenia.  

13. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną 

deklarację    przystąpienia do tego egzaminu. 

14.   Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odpowiada dyrektor szkoły. 

15.   Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor szkoły, powołuje Zespół 

Egzaminacyjny. 

16.  Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, spośród członków Zespołu, powołuje Zespoły Nadzorujące przebieg 

części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych salach egzaminacyjnych 

oraz Zespoły Nadzorujące przebieg części praktycznej tego egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych  

i wyznacza przewodniczących tych Zespołów. 

 § 45 

Wyniki egzaminów zewnętrznych ogłaszane są przez OKE Jaworzno. Stosowne świadectwa wydawane  

i sygnowane są przez OKE w Jaworznie. 

       § 46 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale OPIEKA ZDROWOTNA dotyczą również Statutu Technikum Nr 7. 

                § 47 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA dotyczą 

również Statutu  Technikum Nr 7. 

 § 48 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale OPIEKA NAD UCZENNICĄ W CIĄŻY dotyczą również Statutu  

Technikum Nr 7. 



 

Zespół Szkół Samochodowych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach 

 

 

15 
 

§ 49 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale POMOC MATERIALNA  dotyczą również Statutu Technikum Nr 7. 

 § 50 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale NAUCZANIE INDYWIDUALNE  dotyczą również Statutu 

Technikum Nr 7. 

 § 51 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale INDYWIDUALNY PROGRAM, TOK NAUKI  dotyczą również 

Statutu Technikum Nr 7. 

 § 52 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW  dotyczą również Statutu 

Technikum Nr 7. 

 § 53 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA  dotyczą również Statutu 

Technikum Nr 7. 

§ 54 

Zagadnienia ujęte w Statucie ZSS w rozdziale DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA  dotyczą również 

Statutu Technikum Nr 7. 

         POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 55 

1. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Statutem znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. 

Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, a ponadto: 

1) Technikum Nr 7 używa pieczęci zawierającej   nazwę Zespołu oraz szkoły. 

2) w świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Technikum Nr 7 używa się pieczęci 

urzędowych z nazwą szkoły. 

§ 56 

Zmiany w Statucie Technikum Nr 7 są dokonywane przez Radę Pedagogiczną ZSS i są podejmowane w drodze 

uchwały. 

§ 57 

Wszyscy pracownicy ZSS, rodzice, uczniowie zostają zapoznani z postanowieniami 

niniejszego Statutu: 

 

  1)   nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSS, 

  2)   pracownicy niepedagogiczni – na zebraniu pracowniczym, 

  3)   rodzice – na zebraniu klasowym przez wychowawcę klasy, 

  4)   uczniowie – na godzinie wychowawczej. 

§ 58 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i obowiązuje od dnia 01.12.2017r. 

 

 


