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Załącznik  do Uchwały Nr V/25/ 2015  
Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r. 

 
 

Statut 
Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szydłowcu jest jednostką działającą  
w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191), 
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  
(Dz. U. 2007 r. nr 83 poz. 562 z późn. zm.), 

5) niniejszego statutu. 
 

§ 2. 
 

1. Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szydłowcu  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1,  
26-500 Szydłowiec. 
2. Szkoła policealna w Szydłowcu, zwana dalej „szkołą policealną” jest publiczną szkołą dla 
dorosłych, która umożliwia uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych osobom posiadającym wykształcenie średnie. 
3. Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna - szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym                      
niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie    
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. 
4. Szkoła policealna wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka 
Sienkiewicza w Szydłowcu z siedzibą przy ul. Zamkowej 1 w Szydłowcu, zwanym dalej  
„zespołem”. 

 
§ 3. 

 
1. Organem prowadzącym szkołę policealną jest jednostka samorządu terytorialnego -  
Powiat Szydłowiecki. 
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą policealną sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty  
w Warszawie. 
3. Czas trwania cyklu kształcenia określa ramowy plan  nauczania jest to maksymalnie  
2,5 roku. 
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4. Podbudowę programową szkoły policealnej stanowi program szkół dających wykształcenie 
średnie. 
5. Zawody, w których będzie kształcić szkoła policealna, ustala dyrektor szkoły  
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej  
i wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 
6. Szkoła policealna kształci w zawodzie: opiekun medyczny. 
 

 
Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 4. 
 

1. Szkoła policealna realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
oraz w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a w szczególności: 
1) zapewnia wszechstronny rozwój słuchaczom w warunkach poszanowania ich godności  
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 
2) rozwija u słuchaczy poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz uczy 
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 
3) kształtuje umiejętności współżycia z innymi, rozwija szacunek dla ludzi, 
4) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły, 
5) umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdanym 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje  w danym zawodzie. 
2. Kształcenie w szkole policealnej ma na celu realizację programu nauczania zgodnego  
z zasadami ustalonymi w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, a ponadto: wskazywanie na potrzebę 
ścisłej więzi pomiędzy wiedzą teoretyczną  i praktyką zawodową, rozwijanie kultury  
pracy opartej na postępie technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym i racjonalizacji 
procesów pracy. 
3. Szkoła policealna osiąga cele kształcenia i wychowania w ramach realizacji zajęć 
obowiązkowych, dodatkowych, pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej  
we współdziałaniu z zakładami pracy, wszystkimi komórkami organizacyjnymi 
funkcjonującymi w zespole, na zasadach określonych w statucie. 
 

§ 5. 
 

1. Szkoła policealna sprawuje opiekę nad słuchaczami, odpowiednio do ich potrzeb  
oraz możliwości szkoły.                          
2. W miarę posiadanych warunków lokalowych, finansowych i kadrowych szkoła umożliwia 
rozwijanie zainteresowań słuchaczy.  
 

§ 6. 
 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz  wszystkie organy wewnętrzne 
działające w szkole, kształtują środowisko wychowawcze w taki sposób, by sprzyjało ono 
realizowaniu celów wskazanych w statucie szkoły, stosownie do warunków jego 
funkcjonowania. 
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§ 7. 
 

Podstawa programowa kształcenia 
 
Szkoła policealna jest szkołą publiczną, która: 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 
2) przeprowadza rekrutację słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 
4) zatrudnia w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, osobę niebędącą nauczycielem, posiadającą przygotowanie uznane przez 
dyrektora szkoły policealnej za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, 
5) realizuje przedmiotowe programy nauczania uwzględniające podstawy programowe 
kształcenia właściwe dla danego zawodu, 
6) realizuje ramowy plan nauczania, 
7) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania  
i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, 
8) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły publicznej i przygotowuje do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 
 

Rozdział III 
Organy szkoły 

 
§ 8. 

 
1. Organami szkoły policealnej są: 

1) dyrektor szkoły, 
2) rada pedagogiczna, 
3) samorząd słuchaczy. 

2. Koordynatorem działań organów jest dyrektor szkoły. 
 

§ 9. 
 

Dyrektor szkoły 
 

1. Obowiązki dyrektora szkoły policealnej pełni dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 
2. Dyrektor szkoły policealnej jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w szkole. 
3. Do obowiązków dyrektora należy opracowanie dokumentów programowo - 

organizacyjnych szkoły, a w szczególności: 
1) programu dydaktyczno-wychowawczego,  
2) rocznego planu pracy, 
3) przydziału czynności nauczycieli, 
4) rozkładu zajęć na poszczególne zjazdy, 
5) doboru właściwej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, 
6) arkusza organizacji szkoły, 

4. Dyrektor szkoły policealnej zobowiązany jest do: 
1) zapewnienia słuchaczom bezpieczeństwa w szkole, 
2) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli, organizowania 

doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej i dokonywania oceny pracy nauczycieli, 
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3) realizowania uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 
4) współdziałania z samorządem słuchaczy, 
5) niezwłocznego przekazywania do wiadomości organowi prowadzącemu zaleceń 

wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
6) podania corocznie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. 
5. Dyrektor szkoły policealnej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza  
      do użytku przedstawiony przez nauczycieli lub zespół nauczycieli program nauczania. 
6.  Dyrektor szkoły policealnej przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym  
      wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  
      o działalności szkoły. 
7.  Dyrektor szkoły policealnej ma prawo do: 
     1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

2) przyjmowania słuchaczy do szkoły na zasadach określonych w niniejszym statucie, 
     3) decydowania o wewnętrznej organizacji szkoły policealnej, 

4) reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentacji i korespondencji, 
5) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy szkoły policealnej, na podstawie uchwały rady  
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady samorządu słuchaczy, w przypadku jeżeli   
naruszył on statut szkoły, a w szczególności udowodniono mu zachowania godzące  
 w ochronę zdrowia i życia ludzkiego, kradzież, używanie lub rozprowadzanie narkotyków,    
celowe naruszenie mienia szkoły lub mienia osób trzecich bądź też opuszczanie zajęć 
szkolnych w wymiarze poniżej wymaganej 50 % frekwencji na obowiązkowych zajęciach  
w semestrze. 

8. Dyrektor szkoły policealnej odpowiada za: 
1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania, 
2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, 
3) właściwe przechowywanie pieczęci urzędowych i druków ścisłego zarachowania, 
4) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania oraz  
za wydawanie słuchaczom dokumentów zgodnych z posiadaną przez szkołę dokumentacją, 
5) przestrzeganie wymagań określonych w ustawie o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256 poz.2572 z późn. zm.). 

9. W przypadku nieobecności dyrektora  jego obowiązki pełni wicedyrektor Zespołu Szkół  
     Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, w skład którego wchodzi  
     szkoła policealna. 
10. Funkcję pracodawcy dla dyrektora szkoły policealnej  spełnia organ prowadzący szkołę. 

 
§ 10. 

 
Rada pedagogiczna 

 
1. Rada pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym, wraz z dyrektorem, za realizację 

programu edukacyjnego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem 
opiniodawczo - doradczym dyrektora. 

2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole policealnej. 
3. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej nauczycieli jest obowiązkowy. 
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły policealnej. 
5. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący, z własnej inicjatywy, 

na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
bądź organu prowadzącego. 

6. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
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7. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście z głosem 
doradczym. 

8. Przewodniczący rady pedagogicznej powiadamia jej członków o planowanym posiedzeniu 
co najmniej na 3 dni przed jego terminem. W wyjątkowych wypadkach termin ten może 
być skrócony. Formę powiadomienia ustala przewodniczący rady. 

9. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 50% członków rady. Uchwały rady winny być numerowane. 

10. Dyrektor szkoły policealnej wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 
prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz kuratora oświaty. 
Kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie 
jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie kuratora oświaty jest ostateczne. 

11. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby 
naruszyć dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli szkoły policealnej, dyrektora 
i pozostałych pracowników szkoły. 

12. Wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 
13. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły policealnej, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy. 
14. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) propozycje dyrektora w sprawie przydziału czynności nauczycieli, 
2) wniosek o skreślenie z listy słuchaczy, o ile z takim wnioskiem nie wystąpi sama rada 

pedagogiczna, 
3) organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć w semestrze, 
4) projekt planu finansowego, 
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
15. W sprawach wymienionych w ust. 14 pkt 2 rada pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć 

opinii rady samorządu słuchaczy. 
 

§ 11. 
 

Samorząd słuchaczy 
 

1. Samorząd słuchaczy jest organem reprezentującym społeczność słuchaczy. 
2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły policealnej, którzy na ogólnym zebraniu 

wybierają radę samorządu oraz jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 
i sekretarza. 

3. Ogólne zebranie słuchaczy ustala liczbę członków rady samorządu. 
4. Tryb pracy samorządu słuchaczy ustalony jest w regulaminie samorządu. 
5. Przewodniczący rady samorządu słuchaczy może być zaproszony na posiedzenie rady 

pedagogicznej celem przedstawienia opinii na temat organizacji i funkcjonowania szkoły. 
6. Rada samorządu słuchaczy może przedstawić dyrektorowi szkoły policealnej i radzie 

pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy,  
a przede wszystkim: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i celami, wymaganiami 
edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

2) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i innej, zgodnie  
z potrzebami słuchaczy i możliwościami organizacyjnymi szkoły. 



 
 

6 

7. Organizowanie działalności, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wymaga uzgodnienia 
z dyrektorem szkoły policealnej. 

8. Dyrektor szkoły policealnej zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii rady samorządu 
słuchaczy przed podjęciem decyzji o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy szkoły.  
Termin wydania opinii przez radę samorządu wynosi 7 dni. 

9. Rada samorządu słuchaczy wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się słuchaczy, dobre 
wyniki w nauce, właściwą frekwencję na obowiązkowych zajęciach i innych oraz kulturalne 
i przyjazne stosunki miedzy słuchaczami i nauczycielami. 

 
 

§ 12. 
 

Zasady współdziałania organów szkoły 
 
 

1. Szkoła zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania  
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych regulaminami. 

2. Każdy z organów szkoły ma prawo występować z wnioskami pisemnymi do dyrektora 
szkoły: 
1) słuchacze mogą występować z wnioskami do dyrektora szkoły przez samorząd 

słuchaczy lub bezpośrednio, 
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą zgłaszać wnioski w czasie posiedzeń rady 

pedagogicznej lub bezpośrednio do dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor, po konsultacji z odpowiednimi organami szkoły, podejmuje decyzje  

w ciągu dwóch tygodni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 1 miesiąca  
i podaje do wiadomości w stosownej formie. 

4. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej.  
Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w ciągu dwóch tygodni. 

5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 
lub planowanych decyzjach. 

6. Organy szkoły zobowiązane są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 
7. Konflikt pomiędzy nauczycielem a słuchaczem rozwiązują: 
       1)  opiekun oddziału – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej 
 klasie a  słuchaczami tej klasy,  
        2) dyrektor szkoły – jeżeli decyzja opiekuna oddziału nie zakończyła konfliktu lub 
 konflikt  ze słuchaczami dotyczy opiekuna oddziału, 
        3) od decyzji dyrektora szkoły strona może wnieść odwołanie do organu prowadzącego 

 szkołę,  w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 
8. Konflikty pomiędzy nauczycielami rozwiązuje dyrektor szkoły, a w przypadkach 

nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu 
prowadzącego szkołę. 

9.  Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek 
jednej ze stron organ prowadzący szkołę. 

10. W przypadku sporów wynikających ze stosunku pracy, w zakresie objętym właściwością 
sądów pracy a także w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej,  stosuje 
się postępowanie uregulowane odrębnymi przepisami. 
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§ 13. 
 

1. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły odnośnie 
planowanych i podejmowanych działań lub decyzji: 
1) dyrektor szkoły zapewnia każdorazowo pomieszczenia, w których mogą odbywać się 

posiedzenia oraz miejsce na tablicy ogłoszeń, 
2) w sekretariacie szkoły powinny być udostępnione do wglądu protokoły zebrań rady 

pedagogicznej oraz pozostałych organów szkoły, 
3) każdy organ szkoły jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze swojej działalności 

dwa razy w ciągu roku szkolnego na podsumowujących posiedzeniach rady 
pedagogicznej, 

4) dyrektor szkoły wykłada w pokoju nauczycielskim w przeznaczonym tylko do tego celu 
segregatorze informacje z najnowszymi zarządzeniami MEN i MKO. 

2. Statut szkoły i wszystkie regulaminy są do wglądu u dyrektora szkoły, w pokoju  
nauczycielskim i bibliotece szkolnej. 

 
 

Rozdział IV 
 

Organizacja szkoły policealnej 
 

§ 14. 
 

1. Podstawą prawną działalności szkoły policealnej jest akt założycielski oraz niniejszy statut. 
2. Kształcenie w szkole prowadzone jest w formie zaocznej. 
3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

szkolnych muszą być zgodne z kalendarzem roku szkolnego określonym przez  Ministra 
Edukacji Narodowej. 

 
§ 15. 

 
1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole policealnej wynosi maksymalnie 2,5 roku. 
2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest rok szkolny, który dzieli  

się na dwa semestry. 
3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły policealnej jest oddział złożony ze słuchaczy, 

którzy w cyklu nauczania uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych  
w ramowym planie nauczania. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji pracy szkoły policealnej opracowany przez dyrektora szkoły  
na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, zatwierdzony 
przez organ prowadzący szkołę.  

5. W arkuszu organizacji szkoły policealnej  zamieszcza się w szczególności: liczbę 
pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin 
przedmiotów obowiązkowych, liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań  
i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę policealną oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 
nauczycieli. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły policealnej  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala rozkład zajęć określający 
organizację podstawowych zajęć edukacyjnych. 
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7. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły policealnej określone w ramowych planach 
nauczania mogą być wykorzystane w części lub całości, wyłącznie za zgodą organu 
prowadzącego zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 204 ze zm.). 

 
§ 16. 

 
1. Kształcenie w szkole realizowane jest poprzez pracę nauczyciela ze słuchaczami w formie       

tzw. konsultacji opierających się na wykładach, ćwiczeniach, praktycznej nauce zawodu 
oraz samodzielnej pracy słuchaczy. Szkoła policealna wypełnia swoje zadania w procesie 
klasowo - lekcyjnym poprzez realizację zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych mających 
na celu wszechstronny rozwój słuchaczy, ich potrzeby rozwojowe oraz zainteresowania. 

2. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we  wszystkich  semestrach, 
 średnio co dwa tygodnie przez dwa dni w tygodniu, wg ustalonej organizacji zajęć. 

3. Dopuszcza się również organizację konsultacji indywidualnych wymiarze 20% ogólnej 
liczby godzin zajęć w semestrze. 

4. W czasie jednego semestru organizuje się dwie konferencje instruktażowe: pierwszą 
wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną. 

5. Dyrektor szkoły policealnej, powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli uczących w danym oddziale.  

6. Liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić, co najmniej 15-20. 
    W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może podjąć decyzję o funkcjonowaniu 

oddziału z mniejszą liczbą słuchaczy. 
7. Godzina obowiązkowych konsultacji trwa 45 minut, natomiast godzina praktycznej nauki 

zawodu 55 minut. 
8. Rada pedagogiczna może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższy jednak  

niż 60 minut. 
9. Przy nauczaniu niektórych przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki zawodu oddziały 

mogą być podzielone na grupy. Zasady podziału na grupy regulują odrębne przepisy. 
 

§ 17. 
 

1. Treści kształcenia i wychowywania, układ i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów  
i praktycznej nauki zawodu, są określone w programach dopuszczonych do użytku przez 
dyrektora szkoły. 

2. Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się w oddziale złożonym ze słuchaczy uczących  
się w danym roku szkolnym, według jednego programu określonego dla danego zawodu. 

3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy. 

4. Podstawowymi formami pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar 
określają ramowe plany nauczania są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne szkolne i pozaszkolne, 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
5. Dydaktyka i wychowanie w szkole, realizowane są w procesie współpracy nauczycieli  

ze słuchaczami, a także samodzielnej pracy słuchaczy. Praca dydaktyczno - wychowawcza, 
oprócz podstawowych form wymienionych jest prowadzona w kołach zainteresowań oraz  
w ramach działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, a także jako praca społecznie 
użyteczna świadczona na rzecz szkoły i środowiska. 
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§ 18. 
 

1. Zajęcia dodatkowe mają na celu  wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 
słuchaczy poprzez: 

1) kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,  
2) pogłębienie zainteresowań,  
3) kształtowanie poczucia obowiązku,  
4) kształtowanie postaw: otwartości, samodzielności, systematyczności,  
5) kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, dzielenia się swoimi umiejętnościami,  
6) kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat, 
7) usprawnianie zaburzonych funkcji.    
2. W szkole mogą być prowadzone następujące rodzaje zajęć dodatkowych:  
1) artystyczne,  
2) sportowe,  
3) pogłębiające wiedzę – różne koła zainteresowań  
3. Zajęcia dodatkowe słuchacz może wybrać dobrowolnie.  
4. Organizację zajęć dodatkowych dla słuchaczy powierza się nauczycielowi,  

który przedstawia dyrektorowi na piśmie następujące informacje: program zajęć, ogólne 
cele zajęć, opis osiągnięć, formy i metody pracy. 

5. Zajęcia dodatkowe dla słuchaczy w formach pozaszkolnych, które zwiększają szansę ich 
zatrudnienia mogą być organizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 
policealną we współpracy z: 
a) urzędami pracy, 
b) pracodawcami, 
c) placówkami kształcenia ustawicznego, 
d) placówkami kształcenia praktycznego, 
e) ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

 
 

§ 19. 
  

1. W stosunku do słuchaczy, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 
potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła może współpracować z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi  
poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 
2. Współpraca ta dotyczy w szczególności: 
1) udzielania słuchaczom organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług wymienionych 
instytucji, 
2) organizowaniu dla słuchaczy na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych, 
3. Z instytucjami wymienionymi w ust. 1 bezpośrednio współpracuje dyrektor szkoły lub 
wyznaczeni przez niego nauczyciele. 
4.Słuchacze szkoły mogą otrzymywać stypendia socjalne i motywacyjne na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 20. 
 

1.Szkoła może organizować wewnątrzszkolny system doradztwa i współpracować w tym 
zakresie z instytucjami świadczącymi doradztwo zawodowe na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach. 
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2. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje z placówkami kształcenia zawodowego, 
placówkami oświatowo – wychowawczymi, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami: 
opieki zdrowotnej i aptekami, a także instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy 
społecznej, organizacjami pożytku publicznego. 
3.W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej szkoły. 
3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa          
w ust. 2 wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności  
oraz uzyskaniu opinii rady pedagogicznej. 
 

§ 21. 
 

1. Praktyczna nauka zawodu ma formę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.  
Miejsce, przebieg i czas trwania praktycznej nauki zawodu określają programy nauczania 
dla poszczególnych oddziałów. 

2. Zasady organizowania praktycznej nauki zawodu określa umowa zawarta pomiędzy szkołą, 
a podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.  

3. Szczegółowy przebieg praktycznej nauki zawodu określa harmonogram szkolenia 
praktycznego. 

4. W ramach kształcenia zawodowego w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia 
edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,                            
w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 
praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców,                    
w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą policealną a daną jednostką. 

 
§ 22. 

 
1. Dyrektor szkoły policealnej może:  
1) zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości,  
jeśli przedłoży on:  
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego 
(lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo 
czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza  
w zawodzie, w którym się kształci,  
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  
w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, 
przewidzianego dla danego zawodu.  
2) zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeśli przedłoży 
on:  
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego 
(lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 
czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza   
w zawodzie, wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,  
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  
w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, 
przewidzianego dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,  
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,  
w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, 
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3) zwolnić słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy 
przedsiębiorczości", jeśli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie 
średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia.  
4) zwolnić (w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego 
programu nauczania dla zawodu) słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu 
wyłącznie w zakresie praktyk zawodowych, jeżeli przedłoży on zaświadczenie, o którym 
mowa w pkt 2 lit. b i c,  
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. l pkt 2 lit. c, powinno być przedłożone dyrektorowi 
szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki 
zawodu. 
3.  Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 
jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób  
i w trybie określonym przez radę pedagogiczną. 
 

§ 23. 
 

1. Szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy umożliwiając im osiąganie jak najlepszych 
wyników nauczania poprzez: 

1) zapoznanie słuchaczy z programem nauczania, 
2) udzielanie porad dotyczących skutecznych metod przyswajania wiedzy, 
3) zadawanie i ocenianie prac kontrolnych. 
2. Szkoła zapewnia słuchaczom korzystanie z: 
1) pomieszczeń do nauki, 
2) biblioteki i czytelni. 

§ 24. 
 

1. Dyrektor szkoły policealnej może utworzyć zespoły przedmiotowe. 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje nauczyciel – przewodniczący, powołany przez 

dyrektora szkoły. 
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli zmierzającej do uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 
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 uzupełnianiu ich wyposażenia. 
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  

w szczególności ustalenie dla danego oddziału programu nauczania w danym zawodzie. 
 

§ 25. 
 

1. Przepływ informacji w szkole odbywa się w drodze zapisów dokonywanych w: 
1) księdze protokołów rady pedagogicznej, 
2) księdze zarządzeń dyrektora szkoły policealnej, 
3) księgach protokołów zespołów przedmiotowych lub innych zespołów.  
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§ 26. 
 

1. O przyjęcie na pierwszy semestr szkoły policealnej mogą ubiegać osoby, które posiadają 
wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem oraz zaświadczenie lekarskie zwierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, 
niż liczba miejsc wolnych w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata, 
2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność dziecka kandydata, 
4)niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 
5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość. 
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  
     rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  
     na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor  powołuje szkolną komisję  
     rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 
6. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności: 
1) przekazanie kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 
2) dokonanie analizy złożonych dokumentów,  
3) ustalanie, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, listy kandydatów 

następnie ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły policealnej, 
4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
7. Dyrektor szkoły policealnej może odstąpić od powołania komisji, o której mowa  
     w ust. 5,  jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej jest               
    mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi szkoła dysponuje. 
8. Dyrektor szkoły policealnej decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy oraz na 

semestry programowo wyższe szkoły policealnej, w przypadku gdy nie zostanie powołana 
szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna. 

9. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć w wyznaczonym terminie 
następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz/podanie o przyjęcie do szkoły, 
2) świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, 
3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
10.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym 

przez dyrektora szkoły. 
11.Kandydat może być przyjęty do szkoły policealnej w semestrze jesiennym, najpóźniej  
     do 30 września, a w semestrze wiosennym  do 28 lutego. 
12.Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji określa regulamin komisji rekrutacyjno- 
     kwalifikacyjnej opracowany na podstawie stosownego zarządzenia Mazowieckiego  
     Kuratora Oświaty. 
13.Dyrektor szkoły policealnej po zakończeniu rekrutacji, w przypadku niedokonania pełnego  
      naboru do szkoły wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin  
      składania dokumentów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc,   
      którymi dysponuje szkoła. 
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§ 27. 
 
1. Na semestr programowo wyższy można przyjąć słuchacza na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy programowo niższej, jak również wpisu do indeksu potwierdzającego 
ukończenie semestru programowo niższego oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, 
z której słuchacz odszedł. 
2. Na semestr programowo wyższy, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 
słuchacza zmieniającego typ szkoły można przyjąć słuchacza na podstawie pozytywnych 
wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych  
w odrębnych przepisach.  
 
3. Egzaminy klasyfikacyjne  przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych 
w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej, od klasy, do której słuchacz 
przechodzi, różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie do której 
słuchacz przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego 
te zajęcia.  
4. Decyzję każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły policealnej, na podstawie odpowiednio 
umotywowanego i udokumentowanego podania. 
5. Słuchacz jest zobowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
o których mowa w ust. 3, w terminie określonym przez dyrektora. 
 

§ 28. 
 

1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w salach lekcyjnych oraz specjalistycznych pracowniach 
przedmiotowych przeznaczonych odpowiednio dla kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. 
2. W szkole organizuje się pracownie szkolne, w szczególności pracownie do prowadzenia 
zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym. 
3. Wyposażenie pracowni w sprzęt i środki dydaktyczne zapewnia realizację treści kształcenia  
określonych w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych dla 
poszczególnych zawodów kształconych w szkole. 
4. Opiekę nad poszczególnymi pracowniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora  
szkoły.  
5. Szczegółową organizację i zasady korzystania z pracowni określają regulaminy pracowni. 
 

§ 29. 
 

1. Szkoła policealna realizuje całokształt zadań uwzględniając obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniając jednocześnie następujące warunki:  
1) budynek szkoły i przynależne do niego boisko sportowe nie stanowią zagrożeń dla uczących 
się słuchaczy i są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp i p. poż., 
2) budynek posiada instrukcję przeciwpożarową, instrukcję ewakuacji, 
3) zaplecze sanitarne szkoły jest zorganizowane w sposób zapewniający słuchaczom dostęp do  
źródła bieżącej ciepłej i zimnej wody, 
4) każda pracownia w szkole posiada regulamin, uwzględniający obowiązujące przepisy bhp,  
z którym słuchacze zapoznawani są na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni, 
5) słuchacze odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów bhp obowiązujących w tych zakładach oraz regulaminu praktycznej 
nauki zawodu, 
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6) podczas wszystkich typów zajęć realizowanych w szkole i poza szkołą opiekę nad 
słuchaczami sprawuje odpowiednio nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu lub 
opiekun praktyk lub opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły, 
2. Organizację i obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określa odrębny 
regulamin. 

 
§ 30. 

 
Organizacja biblioteki szkolnej 

 
1. Słuchacze i nauczyciele korzystają z biblioteki szkolnej i czytelni Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 
2. Biblioteka szkolna pracuje wg godzin ustalonych przez dyrektora szkoły. 
3. Biblioteka jest czynna w dniach zajęć konsultacyjnych i sesji  egzaminacyjnych słuchaczy. 
4. Liczba godzin pracy biblioteki szkolnej powinna umożliwiać dostęp do zbiorów podczas 

zajęć konsultacyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu.  
5. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
1) udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni i czytelni, 
2) udzielanie porad bibliotecznych, 
3) uzupełnianie kartoteki tekstowej i zagadnieniowej, 
4) rozwijanie potrzeb czytelniczych słuchaczy, 
5) prowadzenie konsultacji bibliotecznych,  
6) organizowanie wystaw ciekawych i wartościowych książek, 
7) prowadzenie konserwacji książek,  
8) uzupełnianie i selekcja zbiorów bibliotecznych, 
9) współpraca z dyrektorem i nauczycielami w zakresie rozwoju czytelnictwa wśród 

słuchaczy, 
10) prenumerata i udostępnianie czasopism. 
 

Rozdział V 
Wewnątrzszkolny system oceniania 

 
§ 31. 

 
1. Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy regulują przepisy rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. nr 83 poz. 562                                
z późn. zm.). 
 

§ 32. 
 

Klasyfikacja i skala ocen 
 
1. Każdy rok nauki w szkole policealnej składa się z dwóch semestrów: 
1) semestr jesienny trwa od 1 września do 31 stycznia, 
2) semestr wiosenny trwa od 1 lutego do 30 czerwca. 
2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym  planie nauczania.  
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3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez  nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole  programów nauczania uwzgledniających 
tę podstawę oraz na formułowaniu tej oceny. 

4. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.                                      
5. W szkole policealnej  klasyfikacyjne oceny semestralne z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych, według skali, o której mowa w ust. 6, ustalane   są   po    każdym   semestrze 
przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Oceny semestralne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo 
wyższy lub ukończenia przez niego  szkoły. 
6. Oceny semestralne ustala się według następującej skali ocen: 
1) celujący (6)              -  cel. 
2) bardzo dobry (5)      -  bdb. 
3) dobry (4)                  - db. 
4) dostateczny (3)         - dst. 
5) dopuszczający (2)     - dop. 
6) niedostateczny (1)    - ndst.. 
7. Nauczyciel przyjmuje następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 
1) ocena celująca (6) oznacza, że osiągnięcia słuchacza wyraźnie wykraczają poza osiągnięcia 

edukacyjne przewidywane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,  
są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu, 

2) ocena bardzo dobra (5) oznacza, że słuchacz opanował pełen zakres wiadomości 
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 

3) ocena dobra (4) oznacza, że opanowanie przez słuchacza zakresu wiadomości i umiejętności 
przewidywanych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne,  
ale słuchacz nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, 

4) ocena dostateczna (3) oznacza, że słuchacz opanował w niepełnym zakresie podstawy 
programowe, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych trudniejszych 
treści kształcenia w ramach danego przedmiotu, słuchacz rozwiązuje jednak typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

5) ocena dopuszczająca (2) oznacza, że słuchacz ma braki w opanowaniu podstaw 
programowych, z pomocą nauczyciela rozwiązuje jednak typowe zadania teoretyczne                         
i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

6) ocena niedostateczna (1) oznacza, że słuchacz wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych 
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia bezpośrednią 
kontynuację nauki. 

8. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 
a) cząstkowe, bieżące uzyskane w ciągu semestru z różnych form aktywności słuchacza, 
b) określające poziom wiedzy i umiejętności ze zrealizowanej części programu nauczania, 
c) semestralne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności słuchacza. 
9. W dokumentacji szkolnej oceny klasyfikacyjne zapisuje się pełną nazwą. 
10. Na miesiąc przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza o przewidywanych dla 
niego ocenach niedostatecznych, natomiast na obowiązkowych konsultacjach 
poprzedzających semestralne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, nauczyciele 
zobowiązani są poinformować słuchacza o przewidywanych dla niego ocenach 
semestralnych. 
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9. W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy: 
1) pisemne prace kontrolne, 
2) ćwiczenia, 
3) egzaminy w formie ustnej i pisemnej. 

 
§ 33. 

 
Zasady dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych 

 
1. Po zrealizowaniu obowiązkowych konsultacji w danym semestrze odbywa się 

klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej celem dopuszczenia słuchaczy  
do egzaminów semestralnych. Słuchacz zostaje dopuszczony do egzaminów semestralnych 
przez radę pedagogiczną jeżeli: 

1) uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, w wymiarze co najmniej 50 % czasu 
przeznaczonego na te konsultacje, 

2) złożył prace kontrolne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w wyznaczonym przez   
nauczyciela terminie, które zostały pozytywnie ocenione.  

2. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest zobowiązany 
wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje, drugą pracę 
kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy 
kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

3. Prace pisemne zarówno semestralne jak i kontrolne  powinny być opatrzone szczegółową  
recenzją nauczyciela. 

4. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał 
na obowiązkowe konsultacje z przyczyn usprawiedliwionych (dłuższa choroba, pobyt  
w szpitalu, itp.), pod warunkiem, że z wymaganych prac kontrolnych uzyskał pozytywne 
oceny. 
 

§ 34. 
 

Zasady przeprowadzania egzaminów semestralnych 
 
1. Egzaminy semestralne w semestrze jesiennym przeprowadza się w styczniu, w semestrze 

wiosennym w czerwcu, lub w kwietniu jeżeli jest to ostatni semestr nauki po zrealizowaniu 
zaplanowanych konsultacji w poszczególnych semestrach i po odbyciu klasyfikacyjnego 
posiedzenia rady pedagogicznej. 

2. Egzamin semestralny z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla zawodu  
w którym słuchacz się kształci składa się z części pisemnej, natomiast egzaminy 
semestralne z pozostałych zajęć edukacyjnych zdaje się ustnie. Na podstawie oceny  
z egzaminu pisemnego i ustnego ustala się ostateczną ocenę egzaminu semestralnego,  
przy czym, jeżeli ocena z egzaminu pisemnego lub ustnego jest oceną niedostateczną, 
ocena ostateczna nie może być pozytywna. 

3. Wyboru przedmiotów zawodowych o których mowa w ust. 2 dokonuje rada pedagogiczna  
i umieszczone są w szkolnych planach nauczania. Decyzję w tej sprawie podaje się do 
wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

4. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 
5. W przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu 

nauczania dla zawodu, semestralna ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia 
oceny uzyskane przez słuchacza z zaliczeniowych prac kontrolnych przeprowadzonych  
z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych 
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przynależnych do tego modułu. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z danego modułu określa rada pedagogiczna, 

6.  Zagadnienia na egzaminy pisemne i ustne oraz kryteria oceny opracowują nauczyciele   
danego przedmiotu. 

7. Ocena z egzaminu pisemnego jest jawna. Ocena niedostateczna dopuszcza do egzaminu 
ustnego. Oddanie czystego arkusza egzaminacyjnego, jest równoznaczne z rezygnacją  
z egzaminu i nie dopuszcza do części ustnej. 

8. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części 
pisemnej tego egzaminu uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą, był aktywny na zajęciach 
w ciągu semestru oraz z wymaganych ćwiczeń i prac uzyskał oceny uznane za pozytywne  
w ramach wewnątrzszkolnego nauczania. 

9.  Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu semestralnego  
i uzyskaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 

10. Na egzaminie ustnym zdający odpowiada na zagadnienia przygotowane przez nauczyciela 
przedmiotu. 

11. Po wylosowaniu zagadnienia zdający ma 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 
12. Po zakończeniu egzaminu nauczyciel informuje słuchacza o proponowanej ocenie i wpisuje 

ją do protokołu egzaminacyjnego, indeksu zdającego oraz dokumentacji z przebiegu nauki 
zdającego. 

13. Zestawy pytań egzaminacyjnych wraz z zasadami oceniania egzaminator załącza do 
zbiorczego protokołu z egzaminu. 

14. Słuchacz, który uzyskał ze wszystkich egzaminów przewidzianych planem nauczania 
oceny uznane za pozytywne oraz odbył przewidzianą programem praktykę zawodową jest 
promowany na wyższy semestr. 

15. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 
semestralnych (np. pobyt w szpitalu, dłuższa choroba itp.) zdaje te egzaminy w terminie 
dodatkowym wyznaczonym przez  dyrektora szkoły. Usprawiedliwienie nieobecności winno 
być przez słuchacza udokumentowane. Słuchacz jest zobowiązany poinformować dyrektora 
szkoły o tym, że nie przystąpi do egzaminów semestralnych najpóźniej w dniu  
w którym egzamin ten ma się odbyć. 
16. Termin dodatkowy wyznacza się: 
1) po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego, 
2) po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do dnia 31 sierpnia. 

 
§ 35. 

 
Promowanie słuchaczy 

 
1. Słuchacz jest promowany na semestr wyższy, jeżeli z poszczególnych egzaminów 

semestralnych objętych szkolnym planem nauczania w danym semestrze uzyskał oceny 
pozytywne. 

2. Słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 
składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 
semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednego albo z  dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła którą słuchacz ukończył. 
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§ 36. 
 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 
 
1. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły: 
1) po zakończeniu semestru jesiennego do końca lutego,  
2) po zakończeniu semestru wiosennego do dnia 31 sierpnia. 
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół, dołączając 

do niego pisemne odpowiedzi słuchacza i krótką informację o odpowiedziach ustnych. 
5. Słuchacz, po złożeniu egzaminu poprawkowego z wynikiem pozytywnym, jest promowany 

na semestr wyższy. 
6. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza 

się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną 
wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 
słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza złożony  
w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. 

8. Na wniosek słuchacza, uwzględniając możliwości edukacyjne danego słuchacza, rada 
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować na semestr 
programowo wyższy, słuchacza który nie zdał egzaminu poprawkowego  
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w semestrze 
programowo wyższym. 

9. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 
eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go  
z obowiązku uczęszczania na nie. 

10. Słuchaczowi który przechodzi ze szkoły do szkoły uwzględnia się oceny ze świadectw    
i zalicza się te zajęcia które zostały zrealizowane w całości zgodnie z ramowym  planem 
nauczania. 

11. W przypadku zwolnienia o którym mowa w ust. 6 w dokumentacji przebiegu  nauczania 
wpisuje się – ,,zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia’’ oraz podstawę prawną 
zwolnienia. 

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

 
Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 37. 
 
1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustawy - Karta Nauczyciela, Kodeksu 

pracy oraz statut szkoły. 
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych w szkole jest posiadanie 

kwalifikacji do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej określonych przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

3. Nauczyciel poza wyznaczonymi godzinami zajęć konsultacyjnych wynikającymi 
z obowiązkowego planu nauczania jest zobowiązany do wykonywania innych zadań 
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zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją i realizacją procesu 
dydaktycznego. 

4. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy: 
1) dbałość o wysoką jakość pracy w zakresie nauczanego przedmiotu, 
2) obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich słuchaczy, 
3) udzielanie słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu trudności, 
4) prawidłowe i systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu 

nauczania, 
5) systematyczne kontrolowanie obecności słuchaczy na zajęciach, 
6) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych. 
7) najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych poinformowanie słuchaczy  

o wymaganiach edukacyjnych oraz kryteriach oceniania,  
8) dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec słuchaczy, którzy przedłożą pisemną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej. 

5. Nauczyciele w szczególności mają prawo:  
1) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w zakresie nauczanego  przedmiotu (przedmiotów), 
2) egzekwować od słuchaczy sformułowane przez siebie wymagania edukacyjne. 
6. Nauczyciel odpowiada za: 
1) stopień realizacji obowiązkowego programu nauczania, 
2) poziom wyników edukacyjnych, 
3) prowadzenie dokumentacji nauczania, 
7. Opiekun oddziału odpowiada za: 
1)  sprawowanie opieki nad słuchaczami,  
2)  wspomaganie słuchaczy w procesie edukacji, 
3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami, 
4)  otaczanie indywidualną opieką każdego ze słuchaczy, 
5) planowanie i organizowanie wspólne ze słuchaczami różnych form życia  zespołowego, 
6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów mające na celu udzielanie 

pomocy słuchaczom mającym trudności w nauce, 
7) otaczanie indywidualną opiekę słuchaczy szczególnie uzdolnionych, 
8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania słuchaczy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, między innymi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 
9) przeprowadzenie konferencji instruktażowych informujących o pracy w semestrze oraz 

przed egzaminami semestralnymi. 
 

 
Rozdział VII 

Słuchacze szkoły policealnej 
 

§ 38. 
 
1. Słuchaczami szkoły policealnej mogą być absolwenci liceów ogólnokształcących,  

liceów profilowanych i techników posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej. 
2. Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami zawodowymi  

i niezbędnymi dla danego zawodu sprawnościami, a także odpowiednim stanem zdrowia, 
potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim. 
 



 
 

20 

§ 39. 
 
1. Absolwenci szkoły policealnej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły wydawane  

przez szkołę. 
2.  Absolwenci szkoły policealnej mogą ubiegać się również o dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w danym zawodzie po zadaniu egzaminów organizowanych przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. 

3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe określają odrębne przepisy. 

4. Zasady wydawania dyplomów/świadectw ukończenia szkoły określają odrębne przepisy 
dotyczące wydawania świadectw szkolnych. 
 

§ 40. 
 

1. Słuchaczowi  przysługują następujące prawa: 
1) prawo do nauki w wybranej przez siebie formie i kierunku prowadzących do osiągnięcia jak 

najlepszych wyników, 
2) prawo do ochrony i poszanowania godności osobistej, a także do zachowania własnej 

tożsamości,  
3) prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących zdobywania 

wiedzy i umiejętności, a także światopoglądowych i religijnych, 
4) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz innych ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 
5) prawo do pomocy ze strony nauczycieli w nauce, pisaniu prac kontrolnych, a także - w razie 

potrzeby - do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, 
6) prawo do indywidualnej pomocy nauczycieli i opiekuna klasy w sprawach związanych  

z realizacją programu nauczania, 
7) prawo do nagród za szczególne wyniki w nauce zgodnie z odrębnymi przepisami, 
8) prawo zgłoszenia do dyrekcji  postulatów i wniosków dotyczących szkoły i wszelkich spraw 

słuchaczy, 
9) prawo do pełnego dostępu do informacji w przystępnej formie. 
2. Słuchacz ma obowiązek: 
1) przestrzegać statutu szkoły, wykonywać zarządzenia dyrektora i rady pedagogicznej oraz 

rady samorządu słuchaczy, 
2) w sposób systematyczny zdobywać wiedzę, 
3) postępować zgodnie z dobrem szkoły, dbać o honor i tradycje szkoły, 
4) okazywać należyty szacunek pracownikom szkoły, 
5) szanować mienie szkoły, 
6) dbać o estetykę ubioru, zachowywać się zgodnie z tradycjami, niekontrowersyjnymi 

normami obyczajowymi, 
7) przestrzegać zakazu używania w trakcie konsultacji telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych, które nie są pomocami dydaktycznymi. Dopuszcza się 
możliwość używania w/w urządzeń w trakcie przerw między konsultacjami, a także przed                 
i po konsultacjach, pod warunkiem, że nie narusza dóbr osobistych osób trzecich,  

8) terminowego pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych konsultacjach, 
w terminie do najbliższych przewidzianych w planie zbiorowych konsultacji. 

9) nie używać zwrotów językowych uznawanych za wulgaryzmy. 
3. Słuchacza obowiązuje aktywny udział w zajęciach konsultacyjnych oraz terminowe 

składanie prac kontrolnych oraz przystępowanie do egzaminów i wypełnianie innych 
obowiązków dydaktycznych przewidzianych w planie nauczania. 
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4. Słuchacz przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły, względnie przed 
wcześniejszym przerwaniem nauki, powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec 
szkoły w postaci zobowiązań wobec biblioteki oraz dokumentacji w sekretariacie szkoły. 

5. Obecność słuchacza jest kontrolowana na wszystkich zajęciach dydaktycznych, każdy 
słuchacz musi obowiązkowo potwierdzać obecność własnoręcznym podpisem na 
poszczególnych zajęciach dydaktycznych. 

6. W przypadku zaprzestania uczęszczania na zajęcia edukacyjne słuchacz ma obowiązek  
powiadomić o tym fakcie na piśmie dyrektora szkoły. 

7. Interesy słuchaczy wobec dyrektora szkoły  i rady pedagogicznej  reprezentuje Rada 
samorządu słuchaczy. 

8. Decyzją dyrektora szkoły policealnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po 
zasięgnięciu opinii rady samorządu słuchaczy, słuchacz może być skreślony z listy 
słuchaczy za naruszenie statutu szkoły, a w szczególności gdy udowodniono mu kradzież, 
używanie lub rozprowadzanie narkotyków, celowe naruszenie mienia szkoły lub życia osób 
trzecich, dopuszczenie się zachowania godzącego w ochronę zdrowia i życia ludzkiego, 
bądź też opuszczanie zajęć szkolnych w wymiarze poniżej wymaganej 50 % frekwencji  
na obowiązkowych zajęciach w semestrze. 

9. Decyzję o skreśleniu słuchacza, która powinna zawierać wszystkie elementy wymagane 
przepisami kodeksu postepowania administracyjnego, dyrektor szkoły doręcza słuchaczowi. 

10. Wykonanie decyzji jest możliwe po upływie 14 dni na wniesienie odwołania, które 
biegnie od momentu doręczenia decyzji słuchaczowi, za wyjątkiem nadania decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności. 

11. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uzna że semestralna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane  
w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji. 

12. W przypadku naruszenia praw słuchacza ma on prawo złożyć skargę: 
a) do opiekuna grupy, a za jego pośrednictwem – także do dyrektora szkoły  

(jeśli skarga dotyczy opiekuna, to może być wnoszona przez słuchacza bezpośrednio do 
dyrektora) 

b) do Mazowieckiego Kuratora Oświaty – jeśli skarga dotyczy dyrektora. 
 

§ 41. 
 

1. Obecność słuchaczy na zajęciach obowiązkowych jest kontrolowana, podstawą 
klasyfikowania słuchacza jest min. 50 % frekwencja na obowiązkowych zajęciach. 

2. Słuchacze muszą obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność  
na poszczególnych godzinach obowiązkowych zajęć. 

3. Nauczyciele określają sposób i termin wyrównywania zaległości powstałych wskutek 
usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach obowiązkowych. 
 

§ 42. 
 

Sprawy dotyczące szkoły policealnej a nie uregulowane w niniejszym statucie, reguluje 
obowiązujący statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza  
w Szydłowcu. 
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Rozdział VIII 
Rodzaje nagród i kar. Tryb odwoływania od kary. 

 
§ 43. 

 
1. Słuchacz może być wyróżniony i nagradzany za: 
1) stuprocentową frekwencję, 
2) udokumentowaną, wyróżniającą pracę w samorządzie słuchaczy i organizacjach szkolnych, 
3) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, 
4) reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach. 
2. Słuchacz może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:                                  
1)  pochwałę ustną nauczyciela, opiekuna, dyrektora wobec klasy, 
2) list pochwalny, 
3) nagrodę książkową lub rzeczową ufundowaną przez samorząd słuchaczy. 
3. Szkoła na wniosek organu prowadzącego może rozszerzyć zakres przyznawanych  nagród 

o inne, niż wymienione w ust. 2. 
4.  Słuchacz podlega karze za nieprzestrzeganie Statutu szkoły. 
5.  Słuchacz może otrzymać kary za: 
1) niewłaściwe zachowanie w czasie konsultacji zbiorowych, egzaminów semestralnych, 
2) zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 
3) nieprzestrzeganie statutu szkoły i obowiązujących regulaminów, zarządzeń dyrektora szkoły 

itp., 
4) rozpowszechnianie na terenie szkoły patologii społecznej, 
5) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły, 
6) celowe zniszczenie wyposażenia szkoły, 
7) nagminne spóźnianie się na zajęcia, 
8) nieprzestrzeganie zasad współżycia w odniesieniu do wszystkich członków społeczności 

szkolnej, 
9) lekceważenie poleceń dyrektora szkoły, 
10) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. 
6. Słuchacz może otrzymać następujące kary: 
1) upomnienie nauczyciela wychowawcy, dyrektora szkoły z wpisem do akt, 
2) naprawienie wyrządzonej szkody, 
3) odpowiedzialność materialna za zniszczone mienie, 
4) zwieszenie w prawach słuchacza, 
5) skreślenie z listy słuchaczy. 
7. Słuchacz może odwołać się od nałożonej kary terminie  14 dni od daty jej orzeczenia: 
1) udzielonej przez nauczyciela lub opiekuna – do dyrektora szkoły,  
2) udzielonej przez dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  

w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o ukaraniu. 
8. Kara winna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia. 
9. Od momentu wniesienia odwołania do jego rozpatrzenia, wykonanie kary podlega 

zawieszeniu. 
 

Rozdział IX 
Pracownicy niepedagogiczni 

 
§ 44. 

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły. 
2. Do zakresu zadań pracowników niepedagogicznych należy: 
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1) prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkoły, 
2) załatwiania spraw interesantów, 
3) utrzymanie czystości w budynku szkoły, 
4) innych prac zleconych przez dyrektora szkoły. 
 

Rozdział X 
Dokumentacja 

 
§ 45. 

 
1. Szkoła prowadzi dokumentację na podstawie ustalonych odrębnych przepisów. 

 
§ 46. 

 
1. Dokumentację podstawową, którą winna prowadzić szkoła policealna stanowią: 

1) księga słuchaczy,  
2) dzienniki lekcyjne (bez danych dot. rodziców i ocen zachowania), 
3) arkusze ocen, 
4) księgi ocen, 
5) książka protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej, 
6) przydziały czynności nauczycieli, 
7) teczki osobowe nauczycieli, 
8) indeksy słuchaczy, 
9) pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy, 
10) plany pracy szkoły policealnej, 
11) teczki słuchaczy,  
12) statut szkoły, 
13) wykazy kadry pedagogicznej, 
14) wpisy szkoły do ewidencji organu samorządowego, 
15) książka zarządzeń dyrektora szkoły, 
16) protokoły egzaminacyjne - poprawkowe i klasyfikacyjne, 
17) programy nauczania, 
18) książka druków ścisłego zarachowania. 
 

§ 47. 
 

1. Dyrektor szkoły może prowadzić inną dokumentację nie wymienioną w §46  w/g własnych 
potrzeb. 

§ 48. 
 

1. Dokumentacja wymieniona w § 46 jest do wglądu organów nadzorującego  
i prowadzącego, zaś wymieniona w pozostałych pozycjach jest do wglądu słuchaczy.  
Wgląd słuchaczy może odbywać się wyłącznie na terenie szkoły w obecności dyrektora szkoły  
lub wyznaczonej przez niego osoby. Zabrania się słuchaczom dokonywania odpisów /ksero/ 
tych dokumentów. 

§ 49. 

 
Za właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania odpowiada 
dyrektor szkoły.  
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Rozdział XI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 50. 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej o treści:  

                  Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych  w Szydłowcu  
2. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:        

Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 

3. Wszelkie zmiany w Statucie szkoły mogą być dokonane wyłącznie uchwałą rady 
pedagogicznej szkoły policealnej. 


