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Rozdział I 

Podstawowe informacje o ZSP w Sławie

§1

1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Sławie.

2. W skład Zespołu Szkół zwanego dalej „ zespołem” lub „szkołą” wchodzą szkoły:
1)  Liceum Ogólnokształcące,
2)  Technikum, 
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
5)  Technikum  uzupełniające dla dorosłych,
6) Szkoła Policealna dla dorosłych.

3. Siedzibą Zespołu są budynki przy ulicy Ogrodowej 1 w Sławie, w skład których 
wchodzą: budynek dydaktyczny, dydaktyczno-warsztatowy, obiekty sportowe (sala 
widowiskowo-sportowa, Orlik, stadion)  i budynki gospodarcze.

4. Zgodnie z decyzją Urzędu Rejonowego w Nowej Soli, Pałacyk Myśliwski w Tarnowie 
Jeziernym został oddany w trwały zarząd szkole na cele szkoleniowo-wypoczynkowe.

5. Skreślony.
6. Organem prowadzącym jest Samorząd Terytorialny, zgodnie z aktem założycielskim 

art. 25 ust.1,pkt2 oraz art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty 
(Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496 oraz z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, 
poz. 943.

7. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako 
pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Zespół może wynajmować, w czasie wolnym od nauki placówkę dla celów 
wypoczynku dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

§2

1. Zespół jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, 
finansowaną z budżetu Gminy Sława.

2. Zespół wydaje świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz 
inne druki szkolne i dokumenty zgodnie z zasadami określonymi przez MENiS.

3. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuacji nauki na zasadach 
określonych przez MENiS.
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4. Absolwenci technikum i liceum mają możliwość zdawania zewnętrznego egzaminu 
maturalnego w szkole macierzystej, organizowanego przez OKE w Poznaniu.

5. Absolwenci Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  mają możliwość zdawania 
egzaminu potwierdzającego Kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w 
Poznaniu

Rozdział II

Cele i zadania szkoły 

§3 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w 
zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychicznymi, w warunkach  poszanowania 
ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania 
wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw dziecka 
ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 
dniu 20 listopada 1989r.

§4

W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości ucznia szkoła zapewnia:
1) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym 

kontynuowanie nauki w szkołach wyższego szczebla,
2) wspomaganie ucznia przy wyborze dalszej drogi zawodowej,
3)  kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób 

przygotować młodzież do pracy we współczesnym Świecie.
4) rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych 

poprzez organizowanie kółek zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć 
sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych,

5) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, języka polskiego oraz historii i 
kultury narodowej,

6) efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi 
międzyludzkich,

7) kształtowanie i wychowanie służące rozwoju u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności,

8) przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych,
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9) naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN, uznając prawo do religijnego 
wychowania dzieci.

§ 5

1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określa dokument pod nazwą „Program 
wychowawczy szkoły”.

2. Realizacja programu wychowawczego szkoły ma na celu osiągnięcie 
oczekiwanego   wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz  wizerunku  
absolwenta szkoły 

3. Program wychowawczy i program profilaktyki  szkoły uchwala Rada 
Rodziców  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły konstruowany jest plan pracy 
wychowawczej zespołów wychowawczych oraz plan pracy wychowawcy klasowego. 

5. Program Wychowawczy Szkoły może być modyfikowany w zależności od 
priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem 
procedury opiniowania, o której mowa w ust. 3. 

6. W ramach  Programu Wychowawczego szkoły funkcjonuje  Szkolny Program 
Profilaktyki, który uwzględnia działania szkoły w celu ograniczenia niepożądanych 
uzależnień wśród młodzieży. 

§ 6

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa 
dokument pod nazwą „wewnątrzszkolny system oceniania”. 

2. Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z właściwym 
rozporządzeniem MEN. 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala rada pedagogiczna po zapoznaniu z nim 
uczniów i rodziców. 

4. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania   tworzony jest przedmiotowy system
oceniania. 

5. Wewnątrzszkolny system oceniania może być modyfikowany z zachowaniem 
procedury, o której mowa w ust.3. 

Sposób wykonywania zadań

§7

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania z 
zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy 
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zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku 
szkolnego programów nauczania. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników zatwierdza się 
na drodze uchwały rady pedagogicznej. 

3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić 
uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria 
oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla 
danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania. 

4. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy 
innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania. 
6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w 

konkursach (zawodach) przedmiotowych i innych.
7. Nauczyciel występuje z wnioskiem do dyrektora o wprowadzenie zajęć 

wyrównawczych z nauczanego przedmiotu. 
8. Rodzice kierują swoje dzieci – wypełniając stosowny  wniosek- na naukę religii w 

momencie podjęcia przez nie nauki w szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę
religii organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego 
oświadczenia, skierowanego do dyrektora Zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

10. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 
powodem dyskryminacji przez nikogo i jakiejkolwiek formie.

11. Rodzice ucznia niepełnoletniego wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach z  
wychowania do życia w rodzinie. Uczeń pełnoletni sam decyduje o uczestnictwie w 
zajęciach.

§8

1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek  realizować 
Program Wychowawczy Szkoły obowiązujący w Zespole. 

2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego 
przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć 
pozalekcyjnych. 

3. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

4. Zadania wychowawcy  zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły. 
5. Każdy wychowawca klasy  ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym  roku 

szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu 
wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Szkolnego Programu Wychowawczego. 

6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować 
z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce. 

§9
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Zespół umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy szkolnego pedagoga,  oraz
specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławie

§10

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się 
następujące zasady działania: 

1) w celu wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 
niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu 
wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i 
kolegów,

2) w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych 
obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka 
(wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, 
natomiast w przypadkach szczególnych kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi 
instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady 
i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z 
uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.

2. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży 
zakłada się stałą i  systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, 
współpracę z instytucjami wspomagającymi szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna, Sąd Rodzinny). 

§11

1. W celu dobrego współdziałania rodziców, nauczycieli i wychowawców w szkole 
organizuje się spotkania rodziców z wychowawcami wg harmonogramu ustalonego przez
dyrektora, podczas których rodzic ma prawo do:

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej
klasie i całym Zespole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji i 
promowania,

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce,

3) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy szkoły.

2. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) lub wychowawcy mogą odbywać się 
dodatkowe zebrania rodziców w grupach klasowych lub indywidualne spotkania rodzica 
z wychowawcą.
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Rozdział III

Organy szkoły- zadania i tryb rozwiązywania konfliktów

§ 12

1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół,
2) Rada Rodziców,
3) Rada Pedagogiczna,
4) Samorząd Uczniowski.

2. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady 
Pedagogicznej.

3. W zespole działa Rada Rodziców Zespołu Szkół.
4. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin pracy Rady Rodziców 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.
5. W zespole działa Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół. 
6. Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu

Uczniowskiego.
7. W zespole tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Szkół.
8. Funkcję zastępcy dyrektora powierza jak i odwołuje dyrektor Zespołu Szkół po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
9. Dyrektor  podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców  i Samorządem  Uczniowskim.

§13

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym  przedstawicielu rady oddziałowej, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziały.

2. W wyborach o których mowa w ust.1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

3.  Rada  Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 
szczególności:

a)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
b) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz 

przedstawicieli oddziałowych.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu  wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki,

7



2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub 
wychowania,

3) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

środki z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowanie 
funduszy rady określa regulamin, o którym mowa w ust.3.

§14

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i 
wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w 
granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 
Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 
protokołowanych posiedzeń tych organów. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 
decyzji w terminie 7 dni. 

5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się 
o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich 
podjęcia. 

§ 15

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 
1) wychowawca  klasy  -  w  przypadku  konfliktu  pomiędzy  nauczycielami

uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy, 
2) dyrektor  lub  wicedyrektor  -  jeżeli  decyzja  wychowawcy  nie  zakończyła

konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 
2. Od orzeczenia Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę. 
3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 

2 tygodni od daty wydania orzeczenia. 
4. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor 

Zespołu. 
5. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Zespołu, strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego szkołę. 
6. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny 

wniosek jednej ze stron organ prowadzący Zespół. 
7. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu: 

1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu. 
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2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania
do organu prowadzącego Zespół.

§16

1. Szkołą kieruje dyrektor, który  reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i zasady 
powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty. 

2. Zadania dyrektora szkoły: 
1) sprawowanie  nadzoru wewnątrzszkolnego  wobec nauczycieli  i  pozostałych

pracowników szkoły,
2) kształtowanie  twórczej  atmosfery  pracy  w  szkole,  właściwych  warunków

pracy i stosunków między pracownikami,
3) sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  i  dokonywanie  oceny  pracy

nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie  warunków harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne,
5) realizowanie  uchwał  rady rodziców  oraz  rady pedagogicznej,  podjętych w

ramach ich kompetencji,
6) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
7) dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i

ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
9) dysponowanie środkami  finansowymi pozabudżetowymi,
10) wykonywanie  innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
11) współpraca z radą pedagogiczną , rodzicami, samorządem uczniowskim oraz

organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
12) przyznawanie  nagród  oraz  wymierzanie  kar  porządkowych nauczycielom i

innym pracownikom szkoły,
13) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz  innych pracowników szkoły,  po  wcześniejszym
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

1. Dyrektor szkoły ma także prawo: 
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
2) zatrudniania i zwalniania  pracowników szkoły,
3) decydowania  o  wewnętrznej  organizacji  pracy  szkoły  i  jego  bieżącym

funkcjonowaniu.
1. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) poziom uzyskanych przez  szkołę  wyników nauczania  i  wychowania  oraz   
opiekę  nad uczniami,

2) zgodność  funkcjonowania  szkoły  z  przepisami  prawa  oświatowego  i
statutem   szkoły,

3) bezpieczeństwo  osób  znajdujących  się  w  budynku  szkoły  i  podczas  zajęć
organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochronny ppoż. budynku, 

4) celowe  i  zgodne  z  prawem  wykorzystanie  środków  przeznaczonych  na
działalność szkoły,
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5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły może, zgodnie z ustalonym w 
statucie szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom 
zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba, że w przepisach Karty 
Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora. 

§ 17

Dyrektor szkoły może być odwołany na podst. Art. 38 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 
września 1991 r.:

1) na własną prośbę – za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
2) z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z

nieprzestrzegania  obowiązujących  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy pracowników  i uczniów szkoły – bez wypowiedzenia,

3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej
oceny pracy – bez wypowiedzenia,

4) w  przypadkach  szczególnie  uzasadnionych,  w  czasie  roku  szkolnego  –  bez
wypowiedzenia.

§ 18

1. W szkole działa Rada  Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w 
zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 
pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział – głosem doradczym – 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów i programów pracy szkoły,
2) podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
2a)  wyrażanie  zgody  na  egzaminy  klasyfikacyjne  z  przyczyn  nieobecności
nieusprawiedliwionych
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w szkole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia  ucznia z listy uczniów,
6) przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych jego zmian.
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          7) podjęcie uchwały w sprawie promowania ucznia z oceną niedostateczną, w której 
podstawą warunkowego promowania winno się uwzględnić  edukacyjne możliwości 
ucznia,

          7a) podstawą podjęcia  powyższej uchwały jest złożone podanie przez pełnoletniego 
ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) do dyrektora szkoły o warunkowe 
promowanie w terminie nie dłuższym niż dzień po przeprowadzonym egzaminie 
poprawkowym,”

 8) zaopiniowania  dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania
i zestawu podręczników,

   7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację  pracy  szkoły,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski  dyrektora  szkoły  w  sprawie  przyznania  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.

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  w ust. 6,  
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę raz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 
kierowniczej w szkole. 

10. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony  do odwołania jest obowiązany 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające  i powiadomić o jego wyniku radę 
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

11. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady 
pedagogicznej ustala Regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tę Radę 
Pedagogiczną. 

12. Rada pedagogiczna zastępując Radę Szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii 
rodziców i uczniów w sprawach: 

1) rocznego planu finansowego środków specjalnych,
2) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) organizacji zajęć pozaszkolnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

13. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do 
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 
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 § 19

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem” 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły  a uczniowie poszczególnych klas 

tworzą samorządy klasowe. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

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

4. Do zadań samorządu należy: 
1) rozwijanie  demokratycznych  form  współżycia,  współdziałania  uczniów  i

nauczycieli,  wzajemnego wspierania  się,  przyjmowania  współodpowiedzialności
za jednostkę i grupę,

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

3) organizowanie  społeczności  uczniowskiej  do  jak  najlepszego  spełniania
obowiązków    szkolnych,

4) przedstawianie władzom szkoły opinii  i  potrzeb uczniów, spełnianie wobec
tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

5) współdziałanie  z  władzami  szkoły  w  zapewnieniu  uczniom  należytych
warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,

6) dbanie o mienie szkolne,
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w

nauce,
8) rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński),
9) zapobieganie konfliktom między uczniami, a nauczycielami, a w przypadku

pojawienia  się  takiego  konfliktu  zgłaszanie  go  poprzez  opiekuna  samorządu
dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,

10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły,
11)  organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych i państwowych.

§ 20

Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
1) przedstawiania radzie pedagogicznej  wniosków i opinii we wszystkich sprawach

szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
2) przedstawiania  propozycji  do  planu  dydaktyczno  –  wychowawczego  szkoły

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału  w  formowaniu  przepisów  wewnątrzszkolnych,  regulujących  życie

społeczności uczniowskiej,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
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6) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz
prawo  wnoszenia  uwag  do  opinii  władz  szkolnych  o  uczniach,  poręczeń  za
uczniów,

7) w szczególnych sytuacjach  udziału  przedstawicieli  –  z  głosem doradczym – w
posiedzeniach  rady  pedagogicznej  dotyczących  spraw  wychowawczych  i
opiekuńczych,

8) wnioskowania  do  dyrektora  szkoły  w  sprawie  powoływania  określonego
nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,

9) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu
samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,

10) wydawania  opinii,  na  wniosek  dyrektora  szkoły,  w  sprawie  oceny  pracy
nauczyciela.

§ 21

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o 
podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach lub decyzjach przez: 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,
3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracyjno – ekonomicznych

i  obsługi  szkoły  z  kadrą  kierowniczą  szkoły,  rodziców  z  nauczycielami,
wychowawcami klas i dyrektorem szkoły.

4) apele szkolne,
5) radiowęzeł i gazeta szkolna.

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania
młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania

decyzji w granicach swojej kompetencji,
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3) zapewnia  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  organami  szkoły  o

planowanych i podejmowanych działań i decyzjach,
         4) organizuje  spotkania przedstawicieli organów szkoły.

4. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub 
wewnątrz niego, dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 
1)   zbadania przyczyny konfliktu,
2)   wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt  i  powiadomienia o niej

przewodniczących organów będących stronami.
5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w 

zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkoły albo organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział IV

Organizacja szkoły

§ 22

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz 
zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora nie później niż do 15 
maja każdego roku, na podstawie planów nauczania i planu finansowego szkoły.

3. Zmiany w arkuszu organizacyjnym w ciągu roku szkolnego może dokonać jedynie 
dyrektor w formie aneksu do arkusza.

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w 
jednorocznym  kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych, określonym planem nauczania oraz programem wybranym z zestawu 
programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

5. skreślony.
6. Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

7. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, 
9. Rada pedagogiczna, po zaciągnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć decyzje, w 

której ustali czas inny trwania godziny lekcyjnej ( nie dłużej niż godzina zegarowa) 
zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

10. W arkuszu organizacyjnym corocznie ustala się podział oddziałów na grupy na 
zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z 
przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

11. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, 
specjalistyczne, nauczania języków obcych, elementów informatyki, wychowania 
fizycznego, kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych w formie zajęć na 
wyższych uczelniach, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

12. Czas zajęć wymienionych w ust. 11 ustala się zgodnie z ust. 8i9.
Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż  10 uczniów.

 13.Skreślony.
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  14.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów  
szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia  
zawartego pomiędzy dyrektorem ( lub za jego zgodą), poszczególnymi nauczycielami a 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,
3) sali gimnastycznej i siłowni,
4) archiwum,
5) gabinetu pielęgniarki szkolnej,
6) gabinetu pedagoga szkolnego,
7) warsztatów szkolnych.
8) boisko „Orlik”
9) stadion miejski,
10) boisko wielofunkcyjne

§ 24

1. W Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Sławie przewidziane są stanowiska 
kierownicze:

1) zastępca dyrektora,
2) kierownik szkolenia praktycznego,
3) główny księgowy,
4) sekretarz szkoły,
5) kierownik międzyszkolnego ośrodka sportowego.

2. Dyrektor szkoły powierza funkcje kierownicze i odwołuje z nich po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, organu nadzorującego i  Rady Pedagogicznej.

3. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy całokształt spraw związanych z 
koordynowaniem i kontrolowaniem pracy personelu zgodnie ze schematem 
organizacyjnym  Zespołu, a w szczególności:

1) udział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego, arkusza 
organizacyjnego oraz projektu planu  pracy rady pedagogicznej w Zespole,

2) uzgadnianie z dyrektorem ważniejszych przedsięwzięć działalności 
dydaktyczno-wychowawczych,

3) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzenie 
dokumentacji zastępstw,

4) nauczanie w obowiązującym wymiarze godzin,
5) nadzór i koordynacja prac komisji przedmiotowych oraz prac 

związanych z egzaminami z przygotowania zawodowego,
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6) hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z poszczególnych 
przedmiotów wg  harmonogramu oraz wydawanie stosownych zaleceń 
pohospitacyjnych i pokontrolnych,

7) organizowanie , ustalanie harmonogramu i kontrolowanie dyżurów 
nauczycielskich,

8) kontrola dokumentacji pedagogicznej,
9) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,
10) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym 

nauczycieli.

4. Kierownik szkolenia praktycznego i warsztatu szkolnego współpracuje z 
zastępcą dyrektora, nauczycielami w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli. Do 
obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:

1) opracowanie planu szkolenia praktycznego na każdy rok szkolny,
2) zawieranie w imieniu dyrektora umów z przedsiębiorstwami, 

zakładami, gospodarstwami indywidualnymi, w których uczniowie odbywać będą 
praktyki,

3) organizowanie kontroli praktyk zawodowych, ustalanie harmonogramu 
czynności nauczycielom, którym powierzono kontrolę oraz omawianie z nimi 
tematyki kontroli i spostrzeżeń pokontrolnych,

4) nadzór nad prawidłową oceną i zaliczeniem wszystkich form 
praktycznej nauki zawodu,

5) hospitowanie zajęć zgodnie z harmonogramem,
6) organizowanie prac społecznie użytecznych i porządkowych uczniów 

na terenie szkoły i w jej otoczeniu,
7) nadzór bezpośredni nad pracownikami warsztatu nie będącymi 

nauczycielami,
8) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w warsztatach 

szkolnych,
9) zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego warsztatów, 

warunków bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników nie będących 
nauczycielami na terenie szkoły oraz zajęć organizowanych przez szkołę poza jej 
terenem, 

10) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu nauczania, 
wychowania i opieki wychowawczej, ukierunkowanie nauczycieli i uczniów na 
systematyczne podnoszenie jakości pracy,

11) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli 
warsztatowych, zapewnienie ciągłości realizacji programu nauczania i 
wychowania,

12) współuczestnictwo w opracowaniu projektu planu wyposażenia w 
pomoce naukowe warsztatów szkolnych,

13) planowanie i nadzorowanie wydatków w ramach przyznanych środków 
na działalność warsztatów,

14) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów 
warsztatowych oraz prac konserwacyjno- remontowych.

15) wykonywanie innych czynności służbowych zlecanych przez dyrektora 
szkoły związanych z realizacją jej statutowych zadań,
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5. Do obowiązków głównego księgowego należy:
1) organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji 

ekonomicznej szkoły, dostarczającego danych niezbędnych do planowania 
działalności oraz podejmowanie prawidłowych decyzji, jak również do należytej 
kontroli i oceny wykonywania zadań gospodarczych,

2) zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań 
księgowych składanych przez szkołę,

3) kierowanie rachunkowością szkoły,
4) opracowanie analiz gospodarki finansowej szkoły oraz wniosków 

wynikających z tych analiz,
5) dokonywanie w ramach działalności gospodarczej szkoły kontroli 

wewnątrzszkolnej,
6) kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruowanie i 

szkolenie,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

6. Do obowiązków sekretarza szkoły należy:
1) prowadzenie sekretariatu według aktualnie obowiązujących zasad,
2) prowadzenie akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i 

obsługi,
3) prowadzenie dokumentów uczniów,
4) przygotowywanie dokumentów oraz ich przechowywanie,
5) prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji pracowniczych i 

uczniowskich,
6) prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych oraz ich rozliczenie ,
7) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej,
8) prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników i uczniów,
9) przechowywanie pieczątek i pieczęci metalowych wg rejestru,
10) prowadzenie kasy i jej dokumentacji,
11) prowadzenie archiwum,
12) wykonywanie innych czynności służbowych związanych z 

zajmowanym stanowiskiem zleconych przez dyrektora.

7. Zarządzającym obiektami sportowymi jest kierownik Międzyszkolnego Ośrodka     
Sportowego. Odpowiada przed Dyrektorem ZSP Sława za powierzony mu majątek, 
właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie obowiązków objętych zakresem 
działania na tych obiektach.
Do obowiązku Kierownik należy:
1) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu Miasta i  

Gminy Sława,
2) nadzór nad sprzętem sportowym oraz dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń 

sportowych,
3) planowanie, organizowanie oraz nadzór nad imprezami sportowymi, turniejami, 

festynami rekreacyjno-sportowymi,
4) prowadzenie szerokiej akcji promującej aktywny wypoczynek wśród młodzieży 

szkolnej i mieszkańców,
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5) nadzór nad podległymi pracownikami obiektów sportowych przynależnych naszej 
szkole,

6) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy wśród pracowników,
7) dbałość i przestrzeganie przepisów BHP na terenie obiektów sportowych,
8) podejmowanie inicjatyw zmierzających do efektywnego i oszczędnego 

gospodarowania obiektami sportowymi,
9) prowadzenie terminarza imprez oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z 

działalności prowadzonej na obiektach,
10) wykonywanie innych czynności służbowych zlecanych przez dyrektora szkoły 

związanych z realizacją jej statutowych zadań.

§ 25

1. Pracownik z funkcji kierowniczej może być odwołany z 3- 
miesięcznym:

1) na własną prośbę,
2) na wniosek dyrektora szkoły,
3) na umotywowany wniosek  Rady Pedagogicznej , organu 

prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

§ 26

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o 
regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno-
obsługowi oraz rodzice uczniów. 

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 
4. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela 

bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 

§ 27

Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:
1) gromadzenie zbiorów:

a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,
b) czasopism przedmiotowo – metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i

psychologii dla nauczycieli,
c) pomocy audiowizualnych.

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3) udostępnianie zbiorów czytelnikom.
4) organizację warsztatu czytelniczego i informacyjnego
5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania

czytelnictwa ,
6) współpracę z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem,

§ 28

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 
organizacją roku szkolnego. 

2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy. 
3. W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując 

egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane. Czasopisma 
społeczno – kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma 
metodyczne -–przez 5 lat. 

4. Inwentaryzację  księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły, co 
najmniej raz na 5 lat ( wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony). 

5. Biblioteka jest wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, który 
udostępnia się uczniom i pracownikom.  

6. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje dyrektor szkoły, 
zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz 
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia. 

7. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup 
mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych. 

8. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do 
zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej. 

9.  Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły. 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 29
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1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonej jego 
opiece uczniów.

a) Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z ustawą 
Kodeksu Karnego i karty Nauczyciela ma on prawo do ochrony przewidzianej 
dla tych funkcjonariuszy

2. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
1) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) odpowiedzialność za przestrzeganie przez uczniów postanowień zawartych w 

statucie szkoły,
3) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
4) zapewnienie optymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego,
5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony,
6) wspieranie rozwoju psychiczno-fizycznego uczniów, ich zdolności i 

zainteresowań,
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów ,
8) bezstronną i obiektywną ocenę uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
9) systematyczne zapoznawanie rodziców z wymogami dydaktycznymi oraz 

postępami w nauce,
10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej,
11) prowadzenie przewidzianej przepisami dokumentacji  w tym wystawianie 

ocen klasyfikacyjnych na co najmniej trzy dni przed radą klasyfikacyjną, 
11a) nauczyciel ma obowiązek przechowywania pisemnych prac uczniów przez 
okres danego roku szkolnego,
11b) na prośbę uczniów i ich rodziców udostępnia się je do wglądu bez możliwości
kopiowania,

12) branie udziału w pracach rady pedagogicznej i komisjach przedmiotowych,
13) pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych lub innych miejscach 

wyznaczonych w harmonogramie,
14) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,

         15) prowadzenie zajęć z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów

         16) uwzględnianie w indywidualnej pracy z uczniem zaleceń poradnictwa Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do uczniów z opiniami i orzeczeniami 
oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,

          17) nauczyciel ma obowiązek realizowania dodatkowej godziny w formie zajęć     
rozwijających  zainteresowania ucznia, zwiększające szanse edukacyjne uczniów 
zdolnych i mających problemy w nauce lub zajęcia opieki świetlicowej,

 17a) realizację dodatkowej godziny rejestruje się i rozlicza w okresach półrocznych 
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
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§ 30

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych 
mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmuje:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 
realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów 
pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 
doradztwa dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w 
uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, 
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§31

1. Nauczyciele wychowawcy klas oraz opiekunowie organizacji  młodzieżowych 
działających w szkole wchodzą w skład zespołu wychowawczego.

2. Cele i zadania zespołu wychowawczego:
1) opracowanie rocznego planu wychowawczego szkoły,
2) analiza frekwencji uczniów w ciągu semestru i przyczyn niepowodzeń 

szkolnych,
3) organizowanie pomocy uczniom słabym, mającym trudności w nauce oraz 

przystosowaniu się do społeczności szkolnej,
4) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej,
5) opiniowanie uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne,
6) współpraca z poradnią psychologiczną , policją itp. w zwalczaniu patologii 

wśród młodzieży,
7) udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, trudności 

powstałych na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,
8) w zależności od posiadanych środków, organizowanie opieki i pomocy 

materialnej uczniom w trudnej sytuacji finansowej.

§ 32

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli , zwanemu wychowawcą klasy.

2. Zmianę wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły w przypadku :
a)  nie wywiązywania się nauczyciela z powierzonej funkcji,
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b)  na wniosek rodziców lub uczniów,
c) na wniosek zainteresowanego nauczyciela – wychowawcy.

 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 
szczególności:

1) tworzenie warunków umożliwiających prawidłowy rozwój ucznia i przygotowanie 
do życia w rodzinie,

 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
   4. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijając jednostkę i integrując zespół uczniowski,
3) ustala treści i formę zajęć do dyspozycji wychowawcy w oparciu o program 

wychowawczy i propozycje uczniów i rodziców,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie uzgadniając i koordynując ich 

działania wychowawcze ,
5) zapoznaje rodziców i uczniów z zasadami oceniania, promowania i klasyfikacji 

określonymi w statucie szkoły,
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu pełniejszego poznania potrzeb 

wychowanków,
7) włącza rodziców w sprawy życia szkoły,
8) współpracuje ze szkolną pielęgniarką i pedagogiem w sprawach wychowanków.

   5. Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, jest 
odpowiedzialny za poprawne wypełnienie dziennika szkolnego i arkuszy ocen.

   6. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów w czasie organizowanym przez 
szkołę zebrań.

  7. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy dyrektora, z-cy 
dyrektora, oraz pedagoga. 

   8. Wychowawca może korzystać w formie metodycznej z warsztatów , szkoleń kursów i 
studiów podyplomowych organizowanych przez instytucje oświatowe.

§ 33

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko pedagoga. 
1. Ustala się następujące zadania pedagoga: 

1) nadzorowanie  realizacji  obowiązku szkolnego  przez  uczniów oraz  prowadzenie
odpowiedniej dokumentacji,

2) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,
3) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie

jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,
4) badanie  przyczyn niepowodzeń  szkolnych  uczniów oraz  przedstawianie  form i

metod przeciwdziałania im,
5) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w

wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
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6) współpraca  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  w  zakresie  organizowania
uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

7) przeprowadzanie  pedagogizacji  rodziców w kontekście  aktualnych zagadnień w
ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,

8) współpraca z lekarzem szkolnym,
9) organizowanie  różnych  form  terapii  zajęciowej  uczniom  z  objawami

niedostosowania społecznego,
10) współpraca  z  rodzicami  uczniów  z  trudnościami  dydaktycznymi  i

wychowawczymi,
11) współpraca  z  opieką  społeczną  oraz  innymi  instytucjami  wspomagającymi  w

zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-
ekonomicznej,

12) współpraca  z  policją  w zakresie  zapobiegania  patologii  i  przestępczości  wśród
nieletnich,

13) prowadzenie następującej dokumentacji:
a)roczny plan pracy,

       b)dziennik pracy,
       c)ewidencję uczniów w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
       d)ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
       e)inną  dokumentację  odzwierciedlającą  przeprowadzone  diagnozy i  analizy

sytuacji wychowawczej,
       f)  dokumentację  związaną  z  orzecznictwem  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej.
14)  pełni  funkcję  koordynatora  zespołu  ds.  udzielania  pomocy  uczniom  ze

specyficznymi problemami edukacyjnymi.

§ 34

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie  informacji  bibliotecznych,  katalogowych,  bibliograficznych,

rzeczowych i tekstowych,
c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
e) prowadzenie różnych form informacji o książkach
f) przysposobienie  czytelnicze  i  kształcenie  uczniów  jako  użytkowników

informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w
miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,

g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom
młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć
dydaktyczno  –  wychowawczych  w  bibliotece  i  w  przygotowaniu  imprez
czytelniczych,

2) w zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,
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b) konserwację i selekcję zbiorów,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów,
d) organizację warsztatu informacyjnego,
e) organizację udostępniania zbiorów,

       f)  udostępnianie społeczności szkolnej i nadzór nad Multimedialnym Centrum
Informacyjnym .

3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami  wychowania równoległego:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,  informowanie

rodziców o czytelnictwie uczniów,
b) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych

sieci i ośrodków informacji,
c) uzyskiwanie  i  upowszechnianie  materiałów informacyjnych i  reklamowych

oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

Rozdział VI

Bezpieczeństwo i opieka

§ 35

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 
wycieczek:

1) podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych  za
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany
jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu o każdym
wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.  

2) podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  pełną  odpowiedzialność  za  zdrowie  i
bezpieczeństwo  uczniów  ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  a  podczas
wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

§ 36
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Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych:    

1) z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:
a) zajęcia  edukacyjne obowiązkowe  i  dodatkowe,  poprzez  które  rozumie  się

zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,
b) zajęcia  nadobowiązkowe,  poprzez  które  rozumie  się  zajęcia  organizowane

przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale  nie wprowadzone do planu
nauczania (dodatkowy język obcy, koła wiedzy i zainteresowań, itp.),

c) zajęcia  pozalekcyjne,  inne  niż  wymienione  w pkt.1  lit.a  i  b,  płatne  przez
rodziców (inne organizacje lub stowarzyszenia) uczniowie znajdują się pod
opieką  pracowników  pedagogicznych,  a  w  szczególności  nauczyciela
prowadzącego te zajęcia,

2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa  uczniów  na prowadzonych przez siebie 

zajęciach,
b) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są

prowadzone zajęcia,
c) samodzielnego  usuwania  dostrzeżonego  zagrożenia  lub  niezwłocznego

zgłoszenia o zagrożeniu kierownictwu szkoły,
d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych ,
e) pełnienia  dyżurów  na  przerwach  w  wyznaczonych  miejscach  wg

harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły,

3) w pracowniach o zwiększonym  ryzyku wypadku (informatyka, warsztaty szkolne),
opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z
nim uczniów
a) w  pracowniach  w  których  są  udostępnione  uczniom  komputery  z  siecią

internetową dyrektor szkoły ma obowiązek zabezpieczyć je przed dostępem do
treści,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  prawidłowego  rozwoju
psychicznego i moralnego uczniów,

4) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:
a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
b) dbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,
d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,
e) nie  wydaje  uczniom przed  zajęciami  kuli,  oszczepu,  dysku,  ciężarów oraz

sprzętu skoczni wzwyż.

§ 37

Obowiązkiem nauczyciela dyżurnego jest:
1) rozpoczynanie pracy 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
2) zabezpieczanie dzienników lekcyjnych, przed zajęciami lekcyjnymi przynoszenie 

ich do pokoju nauczycielskiego,
3) współpraca z dyżurnym uczniem, dbanie o czystość na terenie szkoły,
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4) reagowanie na sytuacje łamania powszechnie przyjętych norm zachowania,
5) dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych,
6) bieżące informowanie wychowawców o incydentach zaistniałych w czasie 

dyżurów.

§ 38

1. Organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych oraz innych 
wymaga przygotowania następujących dokumentów:

1) karty wycieczki,
2) listy uczestników,
3) w szczególnych przypadkach - zezwolenia rodziców,
4) polisy ubezpieczeniowej.

2.Przy wyjściu z uczniem poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości , na     zajęcia 
obowiązkowe lub nadobowiązkowe powinien być zapewniony przynajmniej jeden 
opiekun dla 30 uczniów.

2. Przy wyjściu lub wyjeździe poza miejscowość , która jest siedzibą szkoły , powinien 
być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.

3. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w 
stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

4. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed 
wyruszenie z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu 
do punktu docelowego.

5. Zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
6. Na wycieczkę turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba 

dorosła na grupę 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 39

1. W szkole organizowany jest gabinet pielęgniarki.
2. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika szkoły jest zgłoszenie 

wszelkich problemów zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom 
pierwszej pomocy.

3. W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem szkoły
pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych 
dziecka.

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszać wychowawcy i pielęgniarce 
szkolnej choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej 
pomocy.
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Rozdział VII

Uczniowie szkoły

§40

1. Do Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży mogą 
uczęszczać uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej jak do 21 roku życia.

2. Do technikum dla dorosłych mogą uczęszczać słuchacze po ukończeniu Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej.

3. Do Szkoły Policealnej uczęszczają absolwenci szkoły średniej.
4. Na podstawie decyzji dyrektora okres uczęszczania do szkoły dla młodzieży o której 

mowa w ust. 1 może zostać przedłużony.
5. Kandydaci do szkoły muszą spełniać wymagania zdrowotne związane z wybranym 

profilem kształcenia.
6. O przyjęciu do szkoły dla młodzieży decyduje:

1) wynik egzaminu gimnazjalnego,
2) ilość punktów uzyskanych z wybranych przez szkołę przedmiotów.

7. Szczegółowe zasady przyjęcia do szkoły określa Regulamin Rekrutacji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sławie.

8. O przyjęciu do szkół dla dorosłych decyduje przebieg egzaminu lub rozmowy 
kwalifikacyjnej. Szkoła może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu  lub rozmowy 
kwalifikacyjnej w przepadku mniejszej lub równej ilości kandydatów w stosunku do 
zaplanowanych przyjęć.

§41

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł.
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na 

zasadach określonych w przepisach oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów:
a) w przypadku zmiany typu szkoły, profilu klasy lub ubiegania się o przyjęcie 

do klasy wyższej niż to wynika z określonego świadectwa ucznia,
b) w przypadku przyjmowania ucznia ze szkoły niepublicznej bez uprawnień 

szkoły publicznej.
2. Egzaminy klasyfikacyjne o których mowa w ust.1 pkt 2 a i b przeprowadza się ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania klas niższych od 
klasy tej szkoły do której uczeń przychodzi z wyjątkiem wychowania fizycznego.

3. Różnice programowe z przedmiotów objętych w klasie do której uczeń przechodzi są 
uzupełniane w czasie i według zasad ustalanych przez nauczyciela.
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4. Jeżeli w klasie do której uczeń przychodzi , naucza się innego języka obcego niż ten, 
który uczył się w poprzedniej szkole, a plan nauczania uniemożliwia uczęszczanie na 
zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się języka obcego obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we 
własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować naukę we własnym zakresie języka obcego, którego uczył się w 
poprzedniej szkole, albo

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
5. Ucznia , który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu 

obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej 
szkoły, wyznaczony przez dyrektora. W przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić 
specjalisty danego przedmiotu - przez organ prowadzący szkołę.

6. Uczniowie ZSP w Sławie mogą zmieniać szkołę w ciągu całego roku szkolnego na 
warunkach ust. 1 do 5.

§ 42

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienia  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowywanie  się  do

zajęć szkolnych. 
2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
3. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor 

Zespołu, prowadząc ewidencję uczniów.

§ 43

1. Uczeń ma prawo do: 
1) zapoznania  się  z  programem nauczania,  jego  treścią,  celami  i  stawianymi

wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,
1a) na bieżąco znać swoje oceny, na siedem dni przed klasyfikacją zapoznać się z
proponowaną oceną półroczną i roczną 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej, 

3) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  Szkole  zapewniających
bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź
psychicznej, 

4) życzliwego,  podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno  -
wychowawczym, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
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7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu  wszystkich  możliwości  Szkoły;  wyrażania  opinii  i  wątpliwości
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

8) przedstawiania  wychowawcy  klasy,  Dyrektorowi  Zespołu  i  innym
nauczycielom swoich  problemów oraz  uzyskania  od  nich  pomocy,  odpowiedzi,
wyjaśnień, 

9) poszanowania  godności  własnej  w  sprawach  osobistych,  rodzinnych  i
koleżeńskich,  zachowania  w tajemnicy jego problemów i  spraw pozaszkolnych
powierzonych w zaufaniu, 

10) jawnego  wyrażania  opinii  dotyczących  życia  szkoły;  nie  może  to  jednak
uwłaczać niczyjej godności osobistej, 

11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły, 

12) uczestniczenia  w  zajęciach  lekcyjnych,  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych;
udokumentowana  pozaszkolna  działalność  ucznia  jest  oceniana  na  równi  z
działalnością szkolną, 

13) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i
innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

14) do pomocy socjalnej w następującej formie: 
a)podania  w  tej  sprawie  uczeń  lub  jego  rodzice  składają  na  ręce  Dyrektora

Szkoły. 
b)decyzja  o  przyznaniu  pomocy  powinna  być  uzgadniana  z  pedagogiem

szkolnym.
c)przed  wydaniem  decyzji  organ  finansujący  pomoc  może  prze  prowadzić

wywiad środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami w miejscu
ich zamieszkania; 

15) do  korzystania  z  pomieszczeń  i  terenów  szkolnych  -  tylko  w  obecności
nauczyciela.

§ 44

Uczeń ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach,
2) systematycznego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach  lekcyjnych  i  w  życiu

szkoły, 
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli,

innych pracowników szkoły i osób dorosłych, 
4) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników

obsługi, 
5) dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po

korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z poza
teren szkoły w trakcie trwania zajęć.

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie
czystości i porządku na terenie szkoły. 
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7) W trakcie  zajęć  edukacyjnych  uczniowie  korzystają  z  pomieszczeń  szkolnych,
tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych i zgłoszonych w sekretariacie
(np.  w  planie  pracy  Samorządu  Uczniowskiego)  lub  wynikających  z  planu
szkolenia praktycznego, mogą opuścić teren szkoły.

8) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są
do przestrzegania  regulaminów znajdujących się  w pracowniach oraz  instrukcji
obsługi urządzeń,

9) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów- uczniom zabrania
się palenia  tytoniu,  picia alkoholu,  używania i  dystrybucji narkotyków i  innych
środków odurzających  na terenie szkoły,

10) noszenia schludnego i estetycznego , w dni świąteczne odświętnego stroju, 
11) naprawiania poczynionych szkód  lub pokrycia kosztów naprawiania szkody,
12) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektrotechnicznych w czasie zajęć.

§ 45

1. W stosunku do uczniów wyróżniających się w nauce, w zajęciach praktycznych, w 
pracy na rzecz szkoły i środowiska, biorących udział w olimpiadach, konkursach, 
zawodach sportowych, wyróżniających się kulturą osobistą oraz pokonujących własne 
słabości i napotkane trudności stosuje się następujący nagradzanie i wyróżnianie:

1) pochwała udzielona przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,
2) dyplom uznania,
3) świadectwo z wyróżnieniem ,
4) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,
5) nagroda rzeczowa,
6) stypendium za wyniki w nauce,
7) nagroda specjalna dyrektora szkoły.

2. Wnioski i wyróżnienia w sprawie nagradzania uczniów składane są u wychowawcy 
klasy lub dyrektora przez pozostałych członków rady pedagogicznej.

3. Nagrody i wyróżnienia w zależności od rangi przyznawane są przez:
1) wychowawcę,
2) radę pedagogiczną,
3) dyrektora szkoły.

4. Przyznanie nagrody i wyróżnienia są podawane do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Dyrektor szkoły na zakończenie nauki może przyznać nagrodę specjalną   uczniowi, 

którego działalność była w szkole widoczna i który szczególnie wyróżnił się wynikami w
nauce i kulturą osobistą.

§ 46
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1. W stosunku do uczniów nie przestrzegających statutu szkoły, lekceważących 
obowiązki ucznia, naruszających zasady społecznego współżycia, agresywnie , wulgarnie
zachowujących się, wywierających szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, stosuje
się następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) powiadomienie rodziców przez wychowawcę klas,
3) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły,
4) nagana udzielona przez dyrektor szkoły z wpisaniem do akt,
5) przeniesienie do innej szkoły,
6) skreślenie z listy uczniów- karę tą stosuje się w następujących wypadkach:

a) za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi,
b) za wulgarne i agresywne zachowanie się ucznia w stosunku do innych 

członków społeczności szkolnej,
c) za zniszczenie mienia szkolnego oraz prywatnego na terenie szkoły,
d) za rozprowadzanie i używanie narkotyków i alkoholu na terenie szkoły,

wycieczkach szkolnych i innych imprezach organizowanych przez szkołę,
e) za dwukrotne niepromowanie w tej samej klasie,
f) skreślony
g) za umyślne i nieuzasadnione przerwanie toku lekcji,
h) jeżeli uczeń przekroczył granice wieku przewidzianego dla danego typu

szkoły, a nie uzyskuje pozytywnych wyników w szkole.
2. Skreślenie z listy uczniów musi być poprzedzone rozmową dyrektora szkoły z

wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna.
4. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły wykonuje decyzję

skreślenia ucznia z listy uczniów.
5. Od w/w kary uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania do 

organu prowadzącego zgodnie z Kodeksem Administracyjnym w ciągu 14 dni od 
momentu doręczenia kary.

6. Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą klasy.
7. O udzielonej naganie dyrektor informuje na piśmie rodziców lub prawnych 

opiekunów.

§ 47

1.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) uzyskania  od  dyrektora  szkoły i  wychowawcy klasy informacji  o  zadaniach

szkoły  oraz  zamierzeniach  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  szkole  i  klasie
podczas zebrań ogólnoszkolnych  i klasowych,

2) zapoznania  się  z  przepisami  dotyczącymi  zasad  oceniania,  klasyfikowania  i
promowania  uczniów  oraz  sposobu  i  zasad  przeprowadzania  egzaminów
poprawkowych i klasyfikacyjnych z przedmiotów szkolnych ( WSO i PSO),

2a) uzyskania informacji na temat procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego i
egzaminu zawodowego,
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3) uzyskania  w każdym czasie  ustnej  lub  pisemnej  informacji  na  temat  swego
dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.

5) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej nagrodzie lub karze,
6) Na 30 dni przed planowaną radą klasyfikacyjną wychowawca klasy powiadamia

rodzica o proponowanych ocenach semestralnych dziecka.
2. Kontakty z rodzicami polegają na:

1) co najmniej dwukrotnym w semestrze zebraniu wychowawcy z rodzicami,
2) indywidualnych spotkaniach na wniosek wychowawcy, dyrektora i pedagoga

szkolnego,
3) indywidualnych spotkaniach na prośbę rodzica, z wcześniejszym ustaleniem

terminu, który nie zakłóca toku pracy szkoły,
4) w uzasadnionych,  nagłych sytuacjach  dopuszczone  jest  kontaktowanie  obu

stron telefonicznie,
5) kontakty z rodzicami należy odnotowywać w dzienniku lekcyjnym,
6) na  30  dni  przed  planowaną  radą  klasyfikacyjną  wychowawca  klasy

powiadamia rodzica o proponowanych ocenach semestralnych dziecka
3. Jeżeli  rodzice  nie  spełniają  swoich  obowiązków  nałożonych  przez  prawo  szkoła

podejmuje działania zgodne z art.18 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział VIII

Kształcenie w szkołach dla dorosłych

§ 48

1. Przepisy dotyczące szkół dla młodzieży stosuje się dla 3- letnich Techników dla dorosłych
na podbudowie szkoły zawodowej oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych, zwanej dalej 
„szkołą dla dorosłych”, z wyłączeniem  przepisów rozdz.II § 5,8,9,10,11,19,21, rozdz V §
29,32 ,33, rozdz. VII § 42, 45, 46, 47.

2. Statut szkoły dla dorosłych, określając organizację nauczania w tych szkołach, 
uwzględnia przepisy § 49- 51.
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§ 49

1. Zajęcia ze słuchaczami w szkole dla dorosłych, kształcącej w formie 
stacjonarnej odbywają się trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godziny piętnastej i trwają maksymalnie
6 godzin w danym dniu.

3. Za zgodą słuchaczy zajęcia mogą odbywać się w godzinach 
przedpołudniowych.

4. Klasyfikacja słuchaczy szkół dla dorosłych odbywa się po każdym semestrze.
Szczegółowe przepisy klasyfikacji i promowania określają odrębne przepisy.

§ 50

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zostać skreślony z listy słuchaczy w 
następujących przypadkach:

1) za wulgarne i agresywne zachowanie w stosunku do pracowników 
szkoły,

2) za zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły 
oraz nieprzestrzeganie ustalonego porządku na terenie szkoły.

3) za rozprowadzanie i używanie na terenie szkoły narkotyków lub 
alkoholu,

4) za umyślne i nieuzasadnione przerwanie toku lekcji w szkole,
5) za opuszczenie bez usprawiedliwienia więcej niż 50% zajęć 

lekcyjnych w semestrze.
6) za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi członkami 

społeczności szkolnej,
7) za niespełnienie wymogu  deklarowanej wpłaty na fundusz Rady 

Szkoły.
2. Uchwałę o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Rada Pedagogiczna.
3. Na podstawie uchwały w ust.2 dyrektor skreśla słuchacza z listy słuchaczy.
4. Od skreślenia z listy, słuchaczowi przysługuje prawo odwołania do 

prowadzącego w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia decyzji .
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W celu wyrównania poziomu wiedzy oraz intensywnej nauki , szkoła może organizować 
odpłatne zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 52

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność 
wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzanie i wzbogacenie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa 
w ust.  1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

3. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 

§ 53

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje
pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, 
wykładając je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie potrzeby w innych 
miejscach. 

2. Wszyscy pracownicy Zespołu zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się 
z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich 
poleceń. 

§ 54

1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością 
głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany inne organy Szkoły kierują na piśmie do dyrektora 
szkoły, który zobowiązany jest zwołać posiedzenie rady w celu rozpatrzenia wniosku.

3. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie
po podjęciu stosownej uchwały. 
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4. Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy 
szkoły. 

§ 55

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

§ 56

1. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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