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Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 

ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 

ze zm.); 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

 (Dz. U z 2017 r. poz. 2203 ze zm.); 

6. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 2245 ze 

zm.); 

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1287); 

8. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)  

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (poz. 467) – 

załącznik nr 1 dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum;   

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (poz. 1700); 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373); 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 502). 
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                                                              Rozdział 1 

                                                  Podstawowe informacje   

 

                                                                      §1 

1. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Twardogórze zwanego dalej Zespołem wchodzą: 

1) Technikum w Twardogórze; 

2) Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórze; 

3) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Twardogórze. 

2. Zespół mieści się w budynku przy ulicy Stanisława Staszica 3 w Twardogórze. 

3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

                                                        

§2 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają swoje odrębne statuty. 

2. W sprawach nieuregulowanych statutem Zespołu mają zastosowania postanowienia 

zawarte w statutach poszczególnych szkół. 

 

§3 

1. Zespół posiada swój sztandar i ceremoniał. 

2. Zasady udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i państwowych:  

1) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród 

zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów; 

2) obok zasadniczego składu jest wybrany skład „rezerwowy”. Chorąży i asysta powinni 

być ubrani odświętnie (uczeń - ciemny garnitur, biała koszula i krawat; uczennice - 

białe bluzki i ciemne spódnice); 

3) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy (przewieszone przez 

prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze)  

i białe rękawiczki. Całością spraw organizacyjnych pocztu powinien zajmować się 

opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły; 

4) sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą 

na zaproszenie innych szkół i instytucji; 

5) w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar jest ozdobiony czarnym kirem. Sposób 

udekorowania sztandaru/flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym 

górnym rogu, a kończy w odległości ¼ od dołu szerokości (nie jest określona 

szerokość kiru). Wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na 

drzewcu od lewej górnej strony do prawej; 

6) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu, przy wchodzeniu do sali lub na miejsce uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji 

„Baczność” następuje podczas:  

a) wciągania flagi państwowej na maszt;  

b) ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;  

c) każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz  

w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu;  

d) opuszczania trumny do grobu;  
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e) składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde 

polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą 

osobę.  

3. Przebieg uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:  

1) wejście dyrektora szkoły do sali na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest 

młodzież, powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: Szanowni zebrani, 

Dyrektor (nazwa szkoły) Pan/Pani (nazwisko i imię), powinno to spowodować 

przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej;  

2) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność, Poczet sztandarowy 

wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet 

sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, 

poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.  

W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do 

przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu; 

3) po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje komendę: „Do hymnu 

państwowego” - odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. Hymn 

państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości 

państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być 

wykonywany hymn szkoły. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 

45°; 

4) po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje komendę: „Do hymnu 

szkoły” - jeżeli jest (podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się 

tak, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego); 

5) po odśpiewaniu hymnu szkoły prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – 

uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną;  

6) na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy 

wyprowadzić” - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do 

sytuacji wprowadzania pocztu do sali. 

4. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły:  

1) najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy 

skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu 

sztandarowego, który mówi: „Przekazujemy Wam sztandar. Opiekujcie się nim i 

godnie reprezentujcie naszą szkołę”; 

2) na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: „Przyjmujemy od was 

sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być 

godnymi reprezentantami szkoły (...nazwa szkoły...)”;  

3) po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia;  

4) chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg 

sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak 

pocztu sztandarowego: rękawiczki, szarfy; 

5) po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych 

na sali uczniów.  
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§4 

Zespół używa pieczęci z pełną nazwą Zespołu i adresem oraz z numerem NIP i REGON. 

 

                                                                  Rozdział 2  

                                                         Cele i zadania Zespołu 

 

§5 

1. Cele i zadania Zespołu są wyznaczone celami i zadaniami poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Cele i zadania poszczególnych szkół, określone w statutach tych szkół uwzględniają 

program wychowawczo-profilaktyczny.  

 

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

 

§ 6 

1. W Zespole nie ma odrębności organów poszczególnych szkół. 

2. Organami Zespołu są: 

1) dyrektor Zespołu, który jest dyrektorem szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 

§ 7 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora.  

2. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę.  

3. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i radę rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 
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11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, 

nazwisko i numer PESEL ucznia, celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej; 

13) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

14) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych  

w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;  

15) współpracuje z gminą, na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej  

w zakresie kontroli obowiązku nauki przez ucznia; 

16) wydaje zgodę na realizację przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą, na wniosek 

rodziców;  

17) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;  

18) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, 

która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych wszystkich typów 

szkół, w których prowadzi kształcenie; 

19) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

20) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

21) dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawione przez nauczycieli programy 

nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

22) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

 

§ 6 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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5) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane; 

6) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian  

i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców. 
 

§ 7 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu 

uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, 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.  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

 

§ 8  

1. W Zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji                                                          

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą:  

W szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych      

wyborach przez zebranie danego oddziału. 

3. W wyborach rodziców uczniów, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym.  

4. 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 oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych. 

§ 9 
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W celu stałego współdziałania organów szkoły, ustala się następujące warunki współpracy 

między nimi: 

1) w szczególnych przypadkach, w każdym czasie roku szkolnego, na wniosek każdego  

z organów, zgłoszony do dyrektora szkoły lub na wniosek dyrektora może zostać 

zwołane spotkanie nadzwyczajne przedstawicieli organów (po jednym 

przedstawicielu); 

2) wspólne spotkania przedstawicieli organów szkoły w miarę bieżących potrzeb, które 

wynikają z ich kompetencji oraz z organizacji pracy szkoły. 

 

§ 10 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

2. Wicedyrektor:  

1) podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie z jego 

kompetencjami podejmując decyzje w sprawach pilnych, podpisując w zastępstwie 

lub z upoważnienia dyrektora określone dokumenty, współdziałając z organem 

prowadzącym szkolę oraz innymi instytucjami; 

2) współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, 

szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu 

szkoleń Rady Pedagogicznej; 

3) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram dyżurów 

nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły; 

4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji 

planów nauczania i wychowania; 

5) kieruje rekrutacją do klas I; 

6) współpracuje z zespołami przedmiotowymi, zadaniowymi i klasowymi; 

7) koordynuje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

8) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi; 

9) wicedyrektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą nauczycieli: 

a) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wydaje 

zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie, 

b) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno 

– wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programu 

wychowawczo-profilaktycznego, planów pracy biblioteki i n-li specjalistów, 

c) kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych, 

d) koordynuje ewaluację wewnętrzną pracy szkoły. 

10) wykonuje inne zadania związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora np. 

uczestniczy w pracach legislacyjnych i kadrowych (m.in. związanych z oceną pracy  

i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli) lub reprezentuje szkołę na 

zewnątrz; 

11) zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli  

i innych pracowników szkoły; 

12) zajmuje się organizacją egzaminów maturalnego i zawodowego. 

 

§ 11 

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły: 
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1) w przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, rolę mediatora przyjmuje 

dyrektor szkoły; 

2) jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor szkoły, w trybie 

pilnym, powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, zwany dalej zespołem, który 

składa się z dwóch przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, dyrektor pełni 

rolę przewodniczącego zespołu; 

3) zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od 

dnia powołania zespołu; 

4) zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu; 

5) jeżeli spór dotyczy dyrektora szkoły, do prac zespołu można zaprosić 

przedstawiciela organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego,  

w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej sprawy, przedstawicieli tych organów 

zaprasza dyrektor szkoły; 

6) rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

Rozdział 4 

Monitoring wizyjny 

 

§ 12 

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestrator, 

okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające 

podgląd obrazu z kamer i rejestrator.  

2. Kamery monitoringu znajdują się: 

1) wewnętrzne: na korytarzu parteru; 

2) zewnętrzne: nad wejściem głównym do budynku szkoły oraz dwoma wejściami 

bocznymi do szkoły. 

3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratora z monitoringu upoważnieni są: 

dyrektor szkoły oraz wicedyrektor szkoły. 

 

§ 13 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu 

monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku. 

3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art.4 

pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

Rozporządzeniem. 

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, które 

w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie 

do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni 

od dnia nagrania.  

5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie prawa lub dyrektor szkoły powziął wiadomość, iż mogą one stanowić 

dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 
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6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne 

nie stanowią inaczej. 

 

§ 14 

Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie 

tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany. 

 

§ 15 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych szkoły:  

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń, jak: 

przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia 

szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne; 

2) system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia 

lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych 

(łamanie przepisów statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań 

ryzykownych. 

 

                                                                    Rozdział 4  

                                                       Postanowienia końcowe 

 

                                                                    

§ 16 

1. Pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu prowadzi klasy czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu wygaszenia 

kształcenia na tym etapie edukacyjnym.  

2. Postanowienia dotyczące prowadzenia w pięcioletnim technikum klas czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum znajdują się w statucie 

pięcioletniego technikum. 

3. Branżowa szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze to szkoła ponadpodstawowa, która jest III 

etapem edukacyjnym dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Branżowa szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu prowadzi klasy dla absolwentów 

gimnazjum, do czasu wygaszenia kształcenia na tym etapie edukacyjnym. 

5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu prowadzi klasy 

trzyletniego liceum dla absolwentów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, do 

czasu wygaszenia kształcenia na tym etapie edukacyjnym.  

6. Po każdej nowelizacji statutu Zespołu, dyrektor Zespołu jest zobowiązany do 

opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.  

 

 

 


