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STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TWARDOGÓRZE 

 

 

I. Podstawowe informacje o zespole. 

& 1 

1. Nazwa zespołu brzmi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Twardogórze. 

2. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. 

& 2 

Siedziba zespołu mieści się w Twardogórze przy ulicy Staszica 3. 

& 3 

1. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Oleśnicki. 

2. Nadzór pedagogiczny pełni Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

3. Zespół działa na podstawie uchwały nr XXXVII Zarządu Powiatu 

Oleśnickiego z dnia 12 marca 2002r. w sprawie założenia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Twardogórze. 

4. W skład zespołu wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące o rozszerzonym nauczaniu języka niemieckiego 

i geografii – 3-letnim cyklu kształcenia,  

2) Technikum – 4-letnim cyklu kształcenia – w zawodzie: 

- technik ekonomista 

- technik technologii drewna 

- technik organizacji reklamy 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wielozawodowa – o 2-letnim i 3-letnim 

cyklu kształcenia, 

4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3-letnim cyklu kształcenia, 

5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych o rozszerzonym 

nauczaniu: języka niemieckiego i geografii – 2-letnim cyklu kształcenia.  

 

II. Cele i zadania zespołu. 

& 4 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. nr 67, poz. 329 z póź. zm.) 

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a także wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego 

do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w 

szczególności: 

1) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju i 

przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 

wolności, 
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2) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, 

3) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

4) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 

szkoły, 

5) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwijanie indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. 

2. Zespół pełni również zadania wychowawczo-opiekuńcze: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny, 

2) za pośrednictwem wychowawców prowadzi nadzór nad uczniami 

odbywającymi praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, 

3) współpracuje z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Oleśnicy, 

4) stwarza uczniom możliwość korzystania z porad lekarza medycyny, 

lekarza stomatologa i higienistki, którzy czuwają nad prawidłowym 

rozwojem fizycznym i stanem zdrowia oraz higieną uczniów, 

5) nauczyciele organizujący wycieczki sprawują opiekę nad uczniami 

biorącymi w nich udział, 

6) dla lepszego sprawowania funkcji wychowawczo-opiekuńczych 

współpracuje z rodzicami poprzez radę rodziców. 

3. Zespół sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami zwłaszcza nad: 

1) uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów mowy, 

słuchu i wzroku, 

2) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc 

materialna. 

4. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. 

5. Rodzice i uczniowie mogą wnioskować zmianę nauczyciela, któremu 

dyrektor zespołu powierzył  zadania wychowawcy, zgłaszając wniosek za 

pośrednictwem rady rodziców dyrektorowi zespołu. 

6. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego uchwala program wychowawczy szkoły i profilaktyki 

dostosowanej do potrzeb rozwojowych ucznia. 

7. Pomoc pedagogiczną i psychologiczną  organizuje pedagog szkolny. Ma on 

obowiązek przedstawienia corocznego planu pracy. Plan ten musi być 

zatwierdzony przez dyrektora zespołu, który odpowiada za prawidłową 

realizację i przebieg tej pomocy. 

8. Udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej jest obowiązkiem 

każdego nauczyciela zatrudnionego w zespole. 
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III. Organy zespołu 
& 5 

1. Organami zespołu są: 

1) dyrektor zespołu 

2) rada pedagogiczna 

1a Organami społecznymi zespołu są: 

1)  samorząd uczniowski 

2) rada rodziców 

2. Zadania dyrektora zespołu: 

1) dyrektor kieruje pracą zespołu, a w szczególności: 

a) działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

reprezentuje zespół na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w zespole, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) zapewnia właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla 

działalności zespołu, 

e) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

f) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz wstrzymuje wykonanie 

tych uchwał, które są niezgodne z przepisami prawa, o czym 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, 

g) decyduje w sprawie dysponowania przyznanymi szkole środkami 

określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 

h) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy i przepisów 

szczególnych. 

2) Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych 

nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w 

sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania, 

b) przyznawania nagród dyrektora, występowania z wnioskami w 

sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 

c) wymierzania kar porządkowych. 

3. Zadania i zakres działania rady pedagogicznej: 

1) w zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

szkoły w zakresie realizacji jej ustawowych i statutowych działań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki 

2) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

3) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

zespole. W zebraniach mogą także brać udział z głosem doradczym inne 

osoby zgodnie z regulaminem pracy rady pedagogicznej, 
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4) zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem i 

zakończeniem roku szkolnego oraz przed zakończeniem I semestru. Inne 

zebrania odbywają się zgodnie z ustawą i regulaminem rady 

pedagogicznej. Zebrania rady są protokołowane. 

5) Kompetencje rady pedagogicznej: 

a) zatwierdzanie planów rozwoju szkoły, programu wychowawczego 

szkoły, profilaktyki, 

b) zatwierdzenie w drodze uchwały wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowania uchwał w sprawie zmian statutowych zespołu, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

6) Rada pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy zespołu, 

b) projekt planu finansowego i jego wykonanie, 

c) wnioski dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

7) Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do 

organu prowadzącego zespół o odwołanie z funkcji dyrektora. 

8) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

zespołu. 

4. Zadania i zakres działania rady rodziców. 

1) W zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców 

uczniów. 

2) Zasady tworzenia rady rodziców ustala ogół rodziców lub ich 

przedstawiciele. 

3) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny ze statutem zespołu. 

4) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. 

Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców. 

5) Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora 

zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu. 

5. Zadania i zakres działania samorządu uczniowskiego: 

1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu. 

2) Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa 

regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 
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i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów. 

3) Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem 

zespołu. 

4) Samorząd uczniowski może występować do organów zespołu z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw zespołu. 

 

IV. Organizacja zespołu. 
& 6 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora, z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania o którym mowa w przepisach w 

sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji zespołu zatwierdza organ prowadzący zespół do dnia 30 

maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników zespołu, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący zespół, 

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu, dyrektor zespołu, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

& 7 

1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 30 uczniów. 

3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów są organizowane w oddziałach. 

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 

uczniów. Zespół powinien zapewnić uczniom kontynuację nauki języka 

obcego prowadzonej w gimnazjum. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia w zespole, stanowiące realizację podstaw 

programowych ustalonych dla poszczególnych typów szkół zespołu, są 

organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych lub 

międzyszkolnych. Liczba uczniów  w  takim zespole powinna wynosić co 

najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego  mogą być tworzone zespoły 

międzyoddziałowe i międzyszkolne liczące mniej niż 20 uczniów. 

6. W ramach kształcenia w  technikum i  zasadniczej szkole zawodowej uczeń 

realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie 
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nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania, w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i 

zawodowego. 

7. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w liceum, 

technikum i zasadniczej szkole zawodowej  mogą być organizowane w 

grupach klasowych, międzyklasowych, międzyszkolnych. 

8. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia w liceum, technikum i zasadniczej szkole zawodowej oraz 

realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zespołu mogą być 

prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności 

szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 

praktycznego, u pracodawców, oraz pracowników tych jednostek, na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy zespołem a daną jednostką. 

9.  Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych uczęszczają na 

wybrane zajęcia edukacyjne według indywidualnie opracowanego 

harmonogramu. Projekt harmonogramu, o którym mowa powyżej  

opracowuje zainteresowany słuchacz, biorąc pod uwagę ustalenia 

uzgodnione z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia 

edukacyjne. Harmonogram zatwierdza Dyrektor zespołu szkół, biorąc pod 

uwagę jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

10. Zespół posiada wewnątrzszkolny system oceniania określający formy 

oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów. Ma on na celu 

właściwe kształtowanie wychowania i nauczania realizowanego przez szkołę. 

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do niniejszego 

Statutu. 

& 8 

1. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie 

dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

& 9 

1. Zespół prowadzi bibliotekę, która jest centrum informacji dla ucznia i 

nauczyciela. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych regulaminem 

biblioteki. 

3. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej, godziny pracy oraz zadania 

nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej. 

&10 
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i organizacja 

współdziałania szkoły z instytucjami wspomagającymi ucznia w jego karierze. 
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1. W szkole funkcjonuje doradztwo zawodowe, które działa w miarę potrzeb. 

2. Realizacją zadań kieruje pedagog, posiadający przygotowanie specjalistyczne 

przy współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego. 

3. W realizacje zadań angażowani są wychowawcy klas. 

4. W szkole może działać zespól, którego pracami zespołu kieruje 

przewodniczący, którym jest pedagog. 

5. Cele doradztwa zawodowego w szkole zawodowej jest: 

1) Pomoc młodzieży w znalezieniu się na rynku pracy, 

2) Pomoc w opracowaniu indywidualnego planu kariery edukacyjnej i 

zawodowej, jeśli jest taka potrzeba, 

3) Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich. 

4) Przygotowanie ucznia do roli pracownika 

5) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom 

6) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów 

do podjęcia roli zawodowej 

7) Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, lekarzy 

8) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły 

9) współpraca z instytucjami wspierającymi:  Powiatowy Urząd Pracy, Cech 

Rzemiosł Różnych itp. 

     Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz wybór kierunku 

kształcenia realizuje się w ramach: 

a)  przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, 

b) godzin z wychowawcą, 

c) zajęć z pedagogiem szkolnym, 

d)  praktyk zawodowych, 

e) spotkań z pracodawcami, 

f) współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 

g) pokazów i prezentacji firm promujących swoje wyroby 
 

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

& 11 

4. W zespole, który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. 

5. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego zespół, może tworzyć 

dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

& 12 

1. W zespole zatrudnia się: 

1) nauczycieli, można także zatrudniać pedagoga i psychologa, 

2) pracowników ekonomicznych i administracyjnych oraz pracowników 

obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w ust. 1, wymagania 

kwalifikacyjne i sprawy wynikające ze stosunku pracy określają odrębne 

przypisy. 

3. Zakres czynności poszczególnych pracowników ustala dyrektor zespołu. 

& 13 

1. Do szczególnych obowiązków nauczyciela zespołu należy: 

1) prawidłowe i rzetelne organizowanie procesu dydaktyczno-

wychowawczego, dążenie do pełnego rozwoju osobowości ucznia i 

własnej. 

2) organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z 

zasadami pedagogiki z uwzględnieniem działalności rewalidacyjnej 

3) odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów, 

4) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie szkoły, 

5) doskonalenie swoich umiejętności dydaktyczno- wychowawczych oraz 

podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

6) pełne i dokładne realizowanie poleceń dyrektora, uchwał rady 

pedagogicznej oraz zaleceń organu prowadzącego i sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

7) dbałość o zachowanie atmosfery życzliwości, zasad zgodnego współżycia 

i współdziałania między pracownikami szkoły, 

8) szczególnie troskliwe i życzliwe traktowanie ucznia w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym, 

9) życzliwe pomaganie i jak najlepsze organizowanie współpracy z 

rodzicami /opiekunami/, 

10) układanie najlepszej współpracy z innymi nauczycielami i 

pracownikami szkoły dla uzyskiwania pełnej realizacji programów 

nauczania, korelacji treści nauczania, a także uwzględnienia metod  i 

sposobów prowadzenia rewalidacji uczniów. 

11) czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach rady 

pedagogicznej i komisji, do których został powołany. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu 

programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego w 

miarę możliwości profile i kierunki profilowania, w których kształcą się 

uczniowie danego oddziału, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy, blokowy lub problemowo-

zadaniowy. 

4. Pracą zespołu, o którym mowa w pkt. 3 , kieruje przewodniczący powołany 

przez dyrektora na wniosek zespołu. 

5. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

realizacji programu nauczania, korelowania metod i sposobów 

prowadzenia rewalidacji, 
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2) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia 

zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących 

nauczycieli, 

3) wspólne opiniowanie przygotowywanych w zespole autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych  programów nauczania. 

& 14 

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane 

jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej 

nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 

zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w pkt. 3: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 

życia zespołowego, rozwijając jednostki integrujące zespół uczniowski, 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 

5) współdziała z rodzicami wspierając ich działania wychowawcze, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i 

trudności także zdrowotnych, 

7) na miesiąc przed klasyfikacją wychowawca zawiadamia w formie 

pisemnej rodziców lub opiekunów o grożącej uczniowi ocenie 

niedostatecznej, nagannej  zachowania i po podpisaniu przez rodziców 

przekazuje to pismo w dniu klasyfikacji do akt, 

8) przynajmniej trzy razy w roku spotyka się z rodzicami wszystkich 

uczniów, a  w przypadku uczniów sprawiających trudności 

wychowawczo-dydaktyczne kontaktuje się częściej z ich rodzicami lub 

opiekunami, 

9) poznaje środowisko, miejsce zamieszkania uczniów, w razie potrzeby 

prowadzi wywiad, 

10) systematycznie i dokładnie prowadzi dokumentację szkolną: 

a) dziennik lekcyjny, 

b) arkusze ocen, 

c) dokumentację wychowawcy klasy. 

 



 -12- 

V. Uczniowie zespołu 

&15 

1. Do zespołu przyjmowani są absolwenci gimnazjum na podstawie wyników 

egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum. Szczegółowe 

zasady rekrutacji omawia regulamin. 

2. Uczeń zespołu ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

pedagogiki i higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

(uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi patologiami społecznymi), 

3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi 

przepisami i możliwościami finansowymi szkoły, 

4) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, 

6) rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli 

wyników w nauce, 

8) do  egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki, 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszenia 

się w szkolnych organizacjach uczniowskich, 

11) do powiadamiania go z tygodniowym wyprzedzeniem o mającym się 

odbyć sprawdzianie wiadomości, jeżeli obejmuje on więcej niż trzy 

ostatnie lekcje, w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w 

ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, 

12) do otrzymania ocenionej przez nauczyciela pracy pisemnej w przeciągu 

dwóch tygodni. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w „Statucie 

szkoły” i regulaminach wydanych na jego podstawie oraz wykonania poleceń 

organów szkoły, nauczycieli i pracowników a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

przygotowania się do nich, oraz właściwego zachowania w ich trakcie i 

życiu szkoły, 

2) dbałości o wspólne dobro, mienie oraz ład i porządek w szkole, 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4) po wejściu do szkoły zostawić wierzchnie okrycie w szatni. 
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5) dbania o schludny wygląd; tj. noszenia na zajęcia wychowania fizycznego 

stroju sportowego, na pozostałych lekcjach kompletnego, estetycznego 

ubioru. Na uroczystościach szkolnych – stroju uroczystego:  

- dziewczęta: biała bluzka i czarna lub granatowa spódniczka, 

- chłopcy: granatowy garnitur i białą koszula. 

 6) zakazu korzystania z telefonu komórkowego, oraz innych urządzeń 

telekomunikacyjnych w czasie lekcji, uroczystości szkolnych i 

egzaminów, 

7) zakazu opuszczania budynków szkolnych i terenu przyszkolnego ( 

otoczonego ogrodzeniem) w czasie lekcji i przerw miedzy zajęciami od 

godz.7
55 

 do ostatniej godziny lekcyjnej w danym dniu i zgodnie z 

tygodniowym planem lekcji 

4. Za zniszczenie przez ucznia pomocy, pomieszczeń i urządzeń szkolnych 

odpowiadają materialnie rodzice uczniów. 

5. Jedną z form oceny ucznia jest stosowany w szkole system nagród i kar. W 

żadnym wypadku nie można stosować kar naruszających nietykalność i 

godność ucznia. 

6. Za wzorową naukę, wzorowe uczęszczanie do szkoły i wyróżniającą postawę 

w czasie prac na rzecz zespołu uczeń może otrzymać nagrodę: 

1) pochwałę wychowawcy, 

2) pochwałę dyrektora szkoły, 

3) list pochwalny, 

4) nagrodę rzeczową, 

5) wpis do „Złotej księgi absolwentów”. 

7. Za nieprzestrzeganie „Statutu szkoły” uczeń otrzymuje kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana dyrektora zespołu, 

3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do 

reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

4) przeniesienie do równoległego oddziału w zespole, 

5) przeniesienie do innej szkoły w zespole, 

6) skreślenie z listy uczniów, jeżeli wyczerpano wobec niego wszystkie 

możliwości wychowawcze szkoły, a ma on nadal demoralizujący wpływ 

na kolegów. 

8. Dyrektor zespołu lub wychowawca klasy powiadamia rodziców albo 

prawnych opiekunów ucznia, o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 

9. Szczegółowy regulamin praw i obowiązków ucznia jest zaakceptowany przez 

radę rodziców, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez samorząd 

uczniowski. 

10. Ukarany uczeń ma możliwość odwołania się od wymierzonej kary: 

1) przez wychowawcę- do dyrektora zespołu, 

2) przez dyrektora zespołu i radę pedagogiczną – do kuratora oświaty, 

3) odwołanie powinno być złożone w terminie 7 dni od ukarania. 
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& 16 

Szkolna procedura skreślenia ucznia z listy uczniów z powodu trudności 

wychowawczych i tryb odwoławczy: 

1. Ucznia skreśla się z listy uczniów w przypadku drastycznego naruszenia 

przez niego postanowień statutu szkoły, a także przepisów wynikających z 

prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz bezpieczeństwa jej pracowników 

w szczególności za: 

1) wykroczenia karane z Kodeksu Karnego np. morderstwo, dotkliwe 

pobicie z ciężkim skutkiem, 

2) spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających na terenie szkoły, 

3) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i narkotyków lub 

innych środków odurzających, 

4) handlowanie narkotykami i innymi środkami odurzającymi, 

5) agresywne zachowanie zagrażające bezpieczeństwu  społeczności 

szkolnej tj.: uczniom i pracownikom szkoły, 

6) narażanie zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły poprzez 

podkładanie materiałów wybuchowych, wnoszenie substancji żrących, i 

łatwo palnych, 

7) narażanie szkoły na utratę bazy materialnej, np. kradzieże, dewastacja, 

8) nagminne nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły, 

9) nieuczęszczanie na zajęcia lekcyjne z powodu wagarów, 

2. Pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów wraz z umotywowanym 

powodem mogą złożyć do dyrektora zespołu: 

1) członkowie rady pedagogicznej, 

2) zainteresowani rodzice uczniów, 

3) samorząd uczniowski. 

3. Dyrektor zespołu, po stwierdzeniu zasadności wniosku, przekazuje go 

szkolnemu zespołowi wychowawczemu w celu zbadania. 

4. W skład szkolnego zespołu wychowawczego wchodzi: 

1) pedagog szkolny jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy ucznia proponowanego do skreślenia z listy uczniów, 

3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

5. Szkolny zespół wychowawczy podejmuje uchwałę po gruntownym zbadaniu 

sprawy oraz zasięgnięciu opinii rady samorządu uczniowskiego. 

6. Po zbadaniu wniosku przez szkolny zespól wychowawczy dyrektor szkoły 

zarządza zwołanie rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia wniosek o skreślenie ucznia 

z listy uczniów, a przewodniczący szkolnego zespołu wychowawczego 

uchwałę w tej sprawie wraz z opinią rady samorządu uczniowskiego. 

8. Rada pedagogiczna po dyskusji i w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów podejmuje uchwałę o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

9. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego dyrektor szkoły może skreślić ucznia. 
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10. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów dyrektor wydaje w tej 

sprawie pisemną decyzję z uzasadnieniem. 

11. Pisemną decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje także dyrektor 

szkoły w przypadku zerwania umowy o pracę między pracodawcą a 

młodocianym pracownikiem z powodu bezspornej winy tego ostatniego. 

Decyzję tą dyrektor podejmuje po zbadaniu sprawy, samodzielnie, bez 

uchwały rady pedagogicznej. 

12. Tryb odwoławczy: 

1) uczeń ma prawo do pisemnego odwołania się do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny od pisemnej decyzji dyrektora szkoły w sprawie 

jego skreślenia z listy uczniów za pośrednictwem dyrektora szkoły w 

terminie 14 dni od dnia jej  doręczenia, 

2) wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 
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Szkolna procedura usprawiedliwiania uczniów na zajęciach edukacyjnych. 

 

1. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za terminowe rozliczenie uczniów za         

nieobecności. 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie 

nieobecności ucznia na zajęciach.  

3. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków ( do 10 dnia kolejnego miesiąca.)  

4. Zgodnie z zapisami WSO rodzice / prawny opiekun ma obowiązek 

usprawiedliwić nieobecność dziecka niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie 

później jednak jak w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły, jeśli uczeń jest 

pełnoletni , ma prawo samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności na 

lekcjach.  

5. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia winno mieć formę pisemną. 

6. Usprawiedliwienie winno zawierać:  

 -  datę usprawiedliwionej nieobecności, 

 -  wymiar ( w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części 

zajęć), 

 -  przyczynę, 

 -  wyraźny podpis jednej osoby wystawiającej usprawiedliwienie.  

7. Nauczyciele innych przedmiotów nie zajmują się usprawiedliwieniem 

nieobecności. Informację o opuszczonych lekcjach nauczyciele ci  przekazują 

niezwłocznie wychowawcy klasowemu. 

8. Jeżeli uczeń przez dłuższy czas ( tj. pięć kolejnych dni roboczych ) nie 

przychodzi do szkoły bez podania przez rodzica / prawnego opiekuna 

przyczyny jego nieobecności wychowawca obowiązany jest niezwłocznie 

skontaktować się z rodzicami / prawnymi opiekunami.  
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9. W przypadku, gdy uczeń przebywa przez dłuższy czas w szpitalu, sanatorium 

lub innej placówce, rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować o 

tym fakcie wychowawcę.  

10. Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym, 

niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu 

odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 15 min 

traktuje się jako nieobecność na zajęciach. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 
& 18 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu szkół posiadają u góry 

nazwę zespołu u dołu nazwę szkoły. 

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

wchodzącą w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu 

szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

& 19 

Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

1. Sztandar towarzyszy przy wszystkich uroczystościach szkolnych. 

2. Ceremoniał szkolny omawia symbole szkolne /godło, flaga, hymn/ oraz 

określa zasady organizacji uroczystości szkolnych: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

2) powitanie klas pierwszych, 

3) pożegnanie absolwentów, 

4) Święto Edukacji Narodowej, 

5) obchody Dnia Patrona, 

6) ślubowanie klas pierwszych, 

7) ślubowanie absolwentów. 

& 20 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 


