
UCHWAŁA Nr ………………… 

Rady Pedagogicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Bydgoszczy 

z dnia 31.08.2015 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 , w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

W statucie wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §6 ust. 2 

1.1. W pkt. 1 wykreśla się słowo „bieżącą” 

1.2. W pkt. 2 wykreśla się słowa: „w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole” oraz dopisuje się słowa: „z 

zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty;” 

1.3. W pkt. 5 dopisano słowa: „a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły 

lub placówki;” 

1.4. Dopisano punkt 5a w brzmieniu: „wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;” 

1.5. Uchyla się pkt. 7 

1.6. Dodaje się pkt. 8 – 13 w brzmieniu: 

8) (dopisano) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

9) (dopisano) (do 30.09.2016 r.) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) (dopisano) (od 1.10.2016 r.) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) (dopisano) (do 01.01.2016 r.) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie; 

12) (dopisano) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 

placówki; 

13) (dopisano) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

2. W §6 ust. 6 zastępuje się brzmieniem: 

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po 

zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

3. W §6 dopisuje się ust. 14 – 16 w brzmieniu: 

14. (dopisano) Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

15. (dopisano) Przepis ust. 14 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach 

uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

16. (dopisano) W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor. 

4. Dopisuje się §6a w brzmieniu: 

§ 6a (dopisano) 



 

1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym 

organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub 

placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub 

prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla 

których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą 

również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) 

w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły 

 

5. W §7 ust. 1 pkt 2 zastępuje się brzmieniem: 

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

oraz dopisuje się pkt. 7 w brzmieniu: 

7) (dopisano) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 

6. W §7 dopisuje się ust. 2a – 2d oraz 4a w brzmieniu: 

2a. (dopisano) Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę 

lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

2b. (dopisano) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do 

uchwalenia radzie szkoły. 

2c. (dopisano) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z 

innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 

2d. (dopisano) W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

4a. (dopisano) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

 

7. W §8 wykreśla się ust.1 i 2 oraz dopisuje się ust. 3 – 7 w brzmieniu: 

3. (dopisano) W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

4. (dopisano) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

5. (dopisano) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

6. (dopisano) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

7. (dopisano) Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

8. W §9 wykreśla się ust.1 i 2 oraz dopisuje się ust. 3 – 7 w brzmieniu: 



1. (dopisano) W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. (dopisano) W skład rady rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

3. (dopisano) W wyborach, o których mowa w ust. 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza 

się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. (dopisano) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o których mowa w ust. 4, oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych, o których mowa w ust. 5, do rady rodziców szkoły.  

5. (dopisano) Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

 

9. W §11 dopisuje się ust. 1a w brzmieniu: 

1a. (dopisano) Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez dyrektora w zakresie:  

1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez: 

1.1) zabezpieczenie nauczycielom pełnej dokumentacji programowej, 

1.2) nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli, 

1.3) nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej, 

1.4) nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, 

1.5) nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów przedmiotowych i artystycznych. 

1.6)  nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów nauczania, 

rytmicznego oceniania uczniów; 

10. W §13 dopisuje się ust. 6 - 8 w brzmieniu: 

6. (dopisano) Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden 

rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

7. (dopisano) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców 

ucznia. 

8. (dopisano) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje się nie później niż do 

końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole  

 

11. W §15 ust. 1 dopisuje się punkty 1.1 oraz 1.2 w brzmieniu: 

1.1. (dopisano) Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.  

1.2. (dopisano) Szkoła może organizować kursy kwalifikacyjne w zawodach nauczanych w szkole. 

 

12. W §17 ust. 1 dopisuje się punkty 1.1, 1.2 oraz 1.3  w brzmieniu: 

1.1. (dopisano) Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 

kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych. 

1.2. (dopisano) Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 1a, na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać w szczególności sposób ponoszenia 

kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu. 

1.3. (dopisano) Przepisu ust. 1b nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę w jej 

warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów tej szkoły. 

 

13. W §23 ust. 2  pkt 1 dopisuje się podpunkt 1.1) w brzmieniu: 

1.1) (dopisano) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i 

jak powinien się dalej uczyć 

 

 pkt 2 zastępuje się brzmieniem: 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju (dopisano) wskazówek do 

samodzielnego planowania własnego rozwoju;; 

           oraz w pkt 4 zastępuje się brzmieniem: 



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

zachowaniu oraz specjalnych (dopisano) szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

 

14. W §25 dopisuje się ust. 1.1 w brzmieniu: 

1.1. (dopisano) Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

15. W §26 ust 1 wykreśla się zdanie w brzmieniu: 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia. 

i zastępuje słowami: „Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie 

metod i form pracy z uczniem.” 

16. W §28 ust 1 zastępuje się brzmieniem: 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. (dopisano) określają wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz przedmiotowe zasady oceniania. 

17. Dopisuje się §29a w brzmieniu: 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla: 

1) uczniów szkoły, 

2) absolwentów szkoły, 

3) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

– zwanych dalej „zdającymi”. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań 

praktycznych. 

8. Część pisemna jest przeprowadzana: 

1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po 

uzyskaniu upoważnienia, wydanego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, albo 

2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

9.  Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub 

dokumentacja. 

10. Uczeń, słuchacz 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. 

11.  Uczeń, słuchacz 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. 

12.  Uczeń, słuchacz lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który w 

roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, posiadał orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego 

stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

13.  Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego 

przez lekarza. 

14. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego 

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

psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii. 

15.  Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 

kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju 

tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

16.  Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w 

ust. 10–15, polega odpowiednio na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta; 

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie; 

5) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie specjalisty 

odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 

absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

17. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, słuchacza albo 

absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

18. Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 

sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 17, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust. 17. 

19. W przypadku absolwenta, o którym mowa, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i 

możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

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

przystąpienia do tego egzaminu. 

21.  Zdający, niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminu 



potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, 

na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza. 

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

23. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor szkoły powołuje zespół 

egzaminacyjny. 

24.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W 

przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

jego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie albo wynikających z konieczności zapewnienia 

właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

25.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, 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. 

26. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, w tym: 

1) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o tym 

egzaminie; 

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do 

momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

27.  Przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentowany w protokole tego egzaminu. 

28.  W czasie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający pracuje w warunkach 

zapewniających samodzielność pracy. 

29.  Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie można 

wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych, ani korzystać z nich w tej 

sali. 

30.  Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

31.  Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 

minut. 

32.  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 

240 minut. 

33. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające 

kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

34. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

35. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub 



2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów lub przyborów pomocniczych lub 

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym  

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu odpowiednią część egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole 

przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

36.  Zdający: 

1) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu 

w wyznaczonym terminie albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została 

unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z 

danej części tego egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu 

w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki. 

 

18. W §32 ust 1 wykreśla się punkt 3 w brzmieniu: 

 3)   organu nadzorującego szkołę w związku z karą określoną w punkcie 7. 

19.  W §37 dopisuje się ust. 2.1. w brzmieniu: 

„2.1. (dopisano) Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach: 

1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia,  

2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym 

planem dyżurów wychowawczych, nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na 

korytarzach,  

3) w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną  dyżur wychowawczy rozpoczyna się 

co najmniej 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się 

równo z dzwonkiem kończącym przerwę, 

4) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję, 

za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada obsługa szatni, 

5) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają: 

5.1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy, 

5.2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie 

miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 15 uczniów, 

5.3)  na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej 

miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów, 

5.4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać 

odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów uczestniczących w wycieczkach 

szkolnych jest obowiązkowe” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 

§3 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi ZSZ nr 5 Specjalnej. 

……………………………………………………………… 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 



 


