
Statut 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie 

Uchwalony dnia 21 października 2013 roku, nowelizacja 31 sierpnia 2015 roku 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią: 

1) Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 357) - art. 1 pkt 46, 47, 51, art. 32. 

2)Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 41 

ust. 1 pkt 6, art. 44w, art. 61 ust. 3a,  art. 71b. 

3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej). 

4)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz. 624 ze zm.) -

 załączniki. 

 

§ 2 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1)"Szkole” bez bliższego określenia – należy rozumieć przez to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sycowie, 

2) „Typie szkoły” – należy przez to rozumieć jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, 

3) „Uczniach” – należy przez to rozumieć młodzież niepracującą oraz pracowników młodocianych, 

4) „Młodzieży” – należy przez to rozumieć uczniów, 

5) „Słuchaczach” – należy przez to rozumieć słuchaczy szkół dla dorosłych wchodzących w skład 

Zespołu Szkół 

5) „Dyrektora” – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół, 

6) „Rodziców” – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów 

 

§ 3 

Statut stanowi podstawę prawną działalności Szkoły, a jego postanowienia są obowiązujące dla 

wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie oraz 

dla pracowników, młodzieży, słuchaczy i rodziców. 

 

§ 4 

Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim pracownikom, 

młodzieży i ich rodzicom oraz słuchaczom. 

 

§ 5  

Sprawy sporne wynikające ze stosowania Statutu rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w przypadkach 

szczególnych Dolnośląski Kurator Oświaty. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Statutu mogą być wprowadzone na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

Informacje o szkole 

§ 7 

Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. 

 

§ 8 

Szkoła nie posiada imienia. 

 

§ 9 

Szkoła posługuje się skrótem: ZSP w Sycowie. 

 

§ 10 

Adres szkoły: ul. Ignacego Daszyńskiego 42, 56-500 Syców 

 

§ 11 

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. 

http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-innych-ustaw-dzu-z-2015-r-poz-357-300182#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_1_u_0_p_46_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-innych-ustaw-dzu-z-2015-r-poz-357-300182#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_1_u_0_p_47_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-innych-ustaw-dzu-z-2015-r-poz-357-300182#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_1_u_0_p_51_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-innych-ustaw-dzu-z-2015-r-poz-357-300182#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_32_u_0_p_0_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_41_u_1_p_6_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_41_u_1_p_6_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3a_o_0_a_44w_u_0_p_0_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_61_u_3a_p_0_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_71b_u_0_p_0_l_0_i_0
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-21-maja-2001-r-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-przedszkola-oraz-publicznych-szkol-dzu-z-2001-r-nr-61-poz-624-185394#z_1


 

§ 12 

Nadzór Pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

 

§ 13 

1. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie wchodzą: 

1) Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca w zawodach: 

a) technik administracji, 

b) technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

3) Technikum, kształcące w zawodach technik logistyk, mechanik, handlowiec i ekonomista. 

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach usługowych i rzemieślniczych. 

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych oparta jest na podbudowie programowej szkoły średniej. Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych oparte jest na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły 

zawodowej, ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoły wymienione w pkt. 3 – 4 oparte są na 

podbudowie programowej gimnazjum. 

 

§ 14 

Wszystkie typy szkół wchodzące w skład Zespołu realizują podstawy programowe zawarte w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół. (Dz. U. z dnia 9 maja 2002 r., Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) – tzw. „stara podstawa 

programowa” 

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. Nr 4, poz. 17) – tzw. „nowa podstawa programowa” 

 

§ 15 

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz Powiatową Radą Zatrudnienia 

i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty ustala zawody, w których kształci szkoła. 

 

§ 16 

Szkoła używa pieczęci o treści: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie" 

 

§ 17 

Szkoła używa pieczątki o treści: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie 

ul .Daszyńskiego 42, 

tel.62 7869340 , fax 62 7869349 

56-500 Syców 

NIP 619-10-60-297 

 

§ 18 

1. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada bazę w postaci: 

1) Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem 

2) Pracowni do kształcenia praktycznego w zawodach będących w ofercie edukacyjnej szkoły 

3) Biblioteki 

4) Pracowni komputerowych 

5) Zaplecza sportowego 

6) Pomieszczeń administracyjnych 

7) Składnicy akt – archiwum szkoły 

2. Obiekt szkoły jest monitorowany 

 

§ 19  

Szkoła prowadzi naukę w języku polskim. 

 

§ 20 

W szkole mogą funkcjonować typy szkół, zawody i specjalności zgodne z wykazem klasyfikacji 

zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym 

w Oleśnicy. 

 

 



Cele i zadania szkoły 

§ 21 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 

w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły, 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

4) umożliwia naukę młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami; 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół 

artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

2.a Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne - nauka 

religii, zajęcia edukacyjne związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury oraz zajęcia 

edukacyjne dotyczące zagadnień planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży oraz dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka. 

2.b Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 i 2.a) zajęcia edukacyjne.  

4. Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

 

§ 22  

Nauczanie i wychowanie – respektując ogólnoludzki system wartości – za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. 

 

§ 23  

Realizując cele i zadania wychowawcze Szkoła przyjmuje, że: 

1) wychowanie powinno obejmować całą osobowość człowieka, jego sferę moralną, umysłową 

i fizyczną, 

2) w procesie wychowania i kształcenia realizowana jest zasada podmiotowości młodzieży 

3) cele i zadania realizują wszyscy nauczyciele. 

 

§ 24  

Szkoła może świadczyć pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji zależnie od 

posiadanych środków (zgodnie z zarządzeniem o pomocy stypendialnej). Szczególną opieką objęci są: 

1) uczniowie rozpoczynający naukę, 

2) uczniowie niepełnosprawni i przewlekle chorzy, 

3) uczniowie, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych i losowych potrzebne są 

szczególne formy opieki. 

 

§ 25  

Celem podtrzymania tożsamości światopoglądowej szkoła organizuje w zależności od potrzeb zajęcia 

z religii lub etyki. 

 

§ 26  

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych 

w miarę posiadanych środków. 



 

§ 27  

Celem zapewnienia pomocy psychologicznej i pedagogicznej Szkoła zatrudnia pedagoga, który 

udziela fachowych porad nauczycielom oraz pomaga w rozwiązywaniu szczególnie trudnych 

problemów młodzieży i ich rodziców. W Szkole działa też Zespół Wychowawczy, którego zadaniem 

jest wspieranie działań pedagoga oraz udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

Szczegółowe zadania Zespołu Wychowawczego zawarte są w programie wychowawczym szkoły. 

 

§ 28  

Szkoła umożliwia ukończenie nauczania w skróconym czasie na zasadach zawartych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 29 

Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauczania w oparciu o odrębne przepisy. 

 

§ 30  

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w szczególności: 

1)opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele zgodnie z planami zajęć, 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, 

3) w trakcie wycieczek opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele pełniący funkcję kierownika 

i opiekuna wycieczki, 

4) podczas nieobecności nauczyciela na lekcjach dyrekcja szkoły stwarza warunki bezpiecznego 

przebywania na terenie szkoły, 

5) w trakcie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczonych rejonach zgodnie 

z planem dyżurów nauczycielskich. 

 

§ 31  

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca prowadzi swój oddział przez cały 

cykl kształcenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. 

Wniosek powinien być przedstawiony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

4. Zmiana wychowawcy może także nastąpić w następujących przypadkach: 

1) dłuższej nieobecności nauczyciela, 

2) zmiany miejsca zatrudnienia, 

3) rażącego naruszenia obowiązków wychowawcy lub zasad etyki zawodowej 

5. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 32  

W Szkole realizowany jest program wychowawczy i profilaktyki. 

 

Organy szkoły 

§ 33 

Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Organy społeczne: 

a) Rada Rodziców 

b) Samorząd Uczniowski 

c) Samorząd Słuchaczy 

 

§ 34 

Poszczególne organy są wspólne odpowiednio dla wszystkich typów szkół w Zespole. 

 

§ 35  

Dyrektor Szkoły: 

1) Organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich typów szkół i odpowiada za ich działalność 

dydaktyczno-wychowawczą, administracyjno-gospodarczą i finansową. 

2) Reprezentuje szkołę na zewnątrz i współpracuje z lokalnym środowiskiem. 

3) Kieruje działalnością szkoły przy pomocy wicedyrektora. 



4) Powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu 

prowadzącego i ustala jego obowiązki. 

5) Sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną, w tym wykonuje czynności związane 

z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem 

tymi podręcznikami i materiałami. 

5a) Określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

6) Organizuje dla wszystkich pracowników różne formy dokształcania, zapewnia pomoc 

nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego, dbając o autorytet, ochronę praw 

i godności. 

7) Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Samorządem 

Słuchaczy i Związkami Zawodowymi. 

8) Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

9) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej. 

10) Umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom. 

11) Tworzy warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy ucznia oraz harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego m. in. poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

12) Udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, 

zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania. 

13) Stwarza warunki do działania w szkole organizacji i sprzyja inicjatywom, których celem jest 

działalność wychowawcza i opiekuńcza. 

14) Powołuje Komisję Stypendialną i reguluje jej prace. 

15) Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w określonym wymiarze godzin. 

16) Obserwuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze według odrębnego planu. 

17) Instruuje nauczycieli w sprawach dydaktyczno-wychowawczych oraz sprawuje nadzór nad 

osiąganymi wynikami nauczania, określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

18) Opracowuje roczne plany szkoły oraz ustala rozkład zajęć. 

19) Podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników, które mają 

obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

20) Podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 

21) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

22) Powołuje zespoły przedmiotowe. 

23) Prowadzi nadzór nad dokumentacją pedagogiczną i finansową szkoły. 

24) Jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za stan higieniczno-sanitarny 

i estetyczny szkoły i otoczenia, zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom na wszystkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę. 

25) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

26) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego 

skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Zespołu. 

27) Zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) na 

terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły 

w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni 

od daty powstania tych zmian. 

28) Powierza wychowawstwo oddziałów nauczycielom, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

29) Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników 

szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych. 

30) Może powoływać komisje pełniące funkcje organów doradczych (np. zespół kierowniczy, komisja 

socjalna, komisja zdrowotna i inne) określając ich nazwę, skład i tryb działania. 

31) Ocenia pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. 

32) Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli. 

33) Przydziela opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 

i zapewnia prawidłowy przebieg stażu. 

34) Obserwuje i omawia z nauczycielem stażystą i opiekunem stażu zajęcia i zadania zgodnie z jego 

planem rozwoju. 

35) Zapoznaje się ze sprawozdaniem i projektem oceny stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. 

36) Ustala ocenę dorobku zawodowego, na piśmie uzasadnia i poucza o możliwości odwołania. 

37) Powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego. 

38) Zabezpiecza pracę komisji. 



39) Rejestruje zaświadczenia wydane przez szkolną komisję kwalifikacyjną przyznającą awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego. 

40) Wydaje akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowemu. 

41) Archiwizuje dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w Zespole. 

42)Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych. 

43) W porozumieniu z organem prowadzącym oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy po 

zaopiniowaniu przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty może zmienić lub wprowadzić nowe profile 

kształcenia w Zespole. 

44) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

45) Odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego 

kwalifikację w zawodzie. 

46) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

 

§ 36  

W szkole mogą być tworzone następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektorów, 

2) kierownika gospodarczego, 

3) stanowiska te tworzy się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

§ 37  

Uprawnienia wicedyrektorów: 

1) zastępują Dyrektora podczas jego nieobecności, 

2) nadzorują organizację i przebieg wszystkich zajęć szkolnych, 

3) odpowiadają za bezpieczeństwo pracy uczniów i nauczycieli, ład i porządek w szkole i terenie 

wokół szkoły, 

4) załatwiają wszelkie sprawy nauczycieli i uczniów wynikające z bieżącego funkcjonowania szkoły 

w ramach swych kompetencji, 

5) mają prawo wydawania poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania szkoły wszystkim 

uczniom, nauczycielom i pracownikom. 

 

§ 38  

Szczegółowy zakres kompetencji dla wszystkich stanowisk kierowniczych ustala na piśmie Dyrektor 

Szkoły. 

 

§ 39  

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, wspólna dla wszystkich typów szkół, która realizuje zadania 

wynikające ze statutu. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący 

2) wszyscy pracownicy pedagogiczni 

3) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów 

i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane również z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

5. Posiedzenia rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły są tworzone w wersji elektronicznej, 

drukowane, podpisane i przechowywane w teczce.  

6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

1) przygotowania i prowadzenia posiedzeń Rady Pedagogicznej po zawiadomieniu wszystkich 

członków o terminie i porządku posiedzenia ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń oraz poprzez dziennik 

elektroniczny, 

2) wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej i informowania o stopniu ich realizacji, 

3) zapoznania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami oraz omawiania trybu i form ich 

realizacji, 

4) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, 



5) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzanie go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, 

6) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

7) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 

8) składania dwa razy w roku sprawozdań z działalności szkoły oraz z nadzoru pedagogicznego. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez rade rodziców  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 

7a. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz 

organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;  

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

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7.b Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian 

i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej.  

7.c Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

7.d W przypadku określonym w ust. 7c, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 

dni od otrzymania wniosku. 

8. Obecność członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach jest obowiązkowa. Członkowie Rady 

usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu Rady jej przewodniczącemu. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana jest jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego 

konsekwencjami. 

9. Rada Pedagogiczna powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły albo komisje. Do 

zakresu działalności zespołów przedmiotowych należy: 

1) propozycja programów nauczania zgodnie z podstawami programowymi 

2) wzbogacenie wiedzy merytorycznej i metodycznej nauczycieli 

3) opiekowanie się nauczycielami rozpoczynającymi pracę 

5) opracowywanie programów autorskich 

6) opracowywanie materiałów pomocniczych dla uczniów i młodych nauczycieli 

7) opracowywanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli 

8) występowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi 

pracy dydaktyczno-wychowawczej 

9) przeprowadzanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych 

 

§ 40 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły stanowiącym reprezentację rodziców uczniów 

i działa w oparciu o regulamin. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem 

Zespołu. 

3. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady. 

 

§ 41 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

2. Cele działania Samorządu Uczniowskiego, organy i ich kompetencje oraz zakres pracy określa 

regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 42  

1. W szkołach dla dorosłych działają Samorządy Słuchaczy danego semestru. 

2. Słuchacze wybierają spośród siebie starostę i 2 członków Rady semestru, który reprezentuje ogół 

słuchaczy wobec dyrekcji i Rady Pedagogicznej. 



3. W miarę potrzeb, przy rozwiązywaniu spraw dotyczących tylko słuchaczy szkoły zaocznej, Rady 

wszystkich semestrów tworzą Radę Samorządu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły 

Policealnej, która rozważa problemy słuchaczy, jeśli sprawy dotyczą słuchaczy. 

4. Opiekunem poszczególnych semestrów oraz bezpośrednim współpracownikiem z ramienia Rady 

Pedagogicznej jest nauczyciel uczący w szkole dla dorosłych wytypowany przez dyrektora Zespołu. 

Szczegółowe zadania opiekuna określone zostały w zadaniach wychowawcy oddziału. 

 

§ 43  

1. Kwestie sporne pomiędzy organami szkoły rozpatrywane są polubownie i wspólnie przy udziale 

zainteresowanych stron. 

2. Kwestie sporne pomiędzy organami szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski, Samorząd Słuchaczy – rozpatrywane są przez dyrektora szkoły zgodnie z Kodeksem 

Postępowania Administracyjnego. 

3. Kwestie sporne pomiędzy organami szkoły a dyrektorem rozpatrywane są przez organ prowadzący 

– Powiat Oleśnicki. 

4. Każda sporna strona ma prawo do odwołania się w ciągu 14 dni do kompetentnej instancji 

nadrzędnej - przy zachowaniu drogi służbowej. 

5. W czasie odwołania (14 dni) wszystkie ostateczne decyzje są wstrzymane. 

6. W razie braku porozumienia między stronami istnieje możliwość zaskarżenia do Sądu Pracy. 

 

Organizacja szkoły 

§ 44  

Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 45  

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

organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie planów nauczania i planu 

finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1)liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2)ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych finansowanych przez organ prowadzący 

szkołę, 

3)liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

§ 45.a  

W szkole dla młodzieży funkcjonuje dziennik elektroniczny, do którego są wpisywane: oceny 

cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny śródroczne, oceny roczne, pochwały i uwagi. Za 

korzystanie z dziennika elektronicznego rodzice nie ponoszą opłat.  

 

§ 45.b  

W szkole dla dorosłych funkcjonuje dziennik papierowy, do którego wpisywane są oceny semestralne, 

frekwencja, tematy zajęć. 

 

§ 46 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania oraz 

programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy. 

 

§ 47  

Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 48  

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a zajęć praktycznych 55 minut. 

3. Dopuszcza się ustalenie innego czasu trwania lekcji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 



4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w klasach technikum i zasadniczej szkoły 

zawodowej mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności szkół 

wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego 

i ośrodków doskonalenia zawodowego na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką. 

5. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 

uczniów według następujących zasad: 

1)zajęcia odbywają się w ramach oddziału klasowego lub grupy międzyoddziałowej, 

2)są obowiązkowe dla uczniów, którzy zadeklarowali pisemnie wolę uczestnictwa w tych zajęciach 

3)odbywają się za zgodą rodziców, 

4) zajęcia trwają od 45 do 90 minut, 

5)propozycje zajęć dodatkowych mogą zgłaszać uczniowie do 30 września każdego roku. 

 

§ 49  

Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa dokonuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

z uwzględnieniem ramowych planów nauczania oraz możliwości finansowych szkoły. 

 

§ 50  

Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. nauka języków obcych, zajęcia fakultatywne, zajęcia 

specjalistyczne mogą być organizowane poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych. 

 

§ 51  

Zasady prowadzenia zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników określają odrębne przepisy. 

 

§ 52  

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów szkół wyższych na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem szkoły 

a zakładami kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 53  

1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z bufetu szkolnego na zasadach pełnej odpłatności. 

2. Bufet prowadzony jest na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem a osobą prowadzącą. 

3. Bufet zapewnia korzystanie z posiłków zimnych i ciepłych oraz miejsce do ich spożycia. 

 

§ 54  

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą rozwijaniu zainteresowań uczniów i realizacji 

zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

4. Szczegółową organizację biblioteki oraz zadania nauczycieli – bibliotekarzy określa regulamin. 

 

§ 55 

Organizacja nauczania w szkole dla dorosłych: 

1) szkoła pracuje w formie zaocznej, zajęcia konsultacyjne odbywają się w formie zjazdów zazwyczaj 

co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 

2) szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników 

przez: 

a) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania 

b) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne 

i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia 

c) udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze korespondencji 

d) organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych 

e) ocenianie prac kontrolnych 

f) zwalnianie słuchaczy z obowiązku uczestnictwa w zajęciach i zaliczenia z przedmiotu 

podstawy przedsiębiorczości, jeśli taki przedmiot słuchacz zaliczył w szkole ponadgimnazjalnej 

(pozytywna ocena na świadectwie) 

3) szkoła zaoczna organizuje dla słuchaczy dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego 

semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną. 



4) sesje egzaminacyjne odbywają się po zakończeniu konsultacji zbiorowych i dopuszczeniu do sesji 

na podstawie pozytywnych ocen z prac kontrolnych. Harmonogram sesji egzaminacyjnych podawany 

jest do wiadomości słuchaczy najpóźniej na 5 tygodni przed ich rozpoczęciem. 

5) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić termin sesji egzaminacyjnej 

słuchaczom po przedłożeniu przez nich odpowiedniego umotywowanego podania. 

6) Podstawowym dokumentem dla słuchacza odzwierciedlającym przebieg nauki w szkole dla 

dorosłych jest indeks słuchacza. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej słuchacz składa indeks do 

sekretariatu szkoły celem zaliczenia semestru. 

 

§ 55.a  

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 55.b  

O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia 

rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 56  

1. W szkole zatrudnieni są: 

1)nauczyciele, 

2) pedagog szkolny, 

3)pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 57  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość, wyniki tej pracy jak również bezpieczeństwo powierzonej jego opiece młodzieży. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany 

jest do kierowania się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną. 

3. Zadania nauczyciela w szczególności związane są z: 

1) umożliwieniem młodzieży zdobycia niezbędnej wiedzy, 

2) dbałością o zdrowie i higienę psychiczną powierzonej młodzieży, poszanowaniem godności 

osobistej ucznia, 

3) wspieraniem zdolności oraz zainteresowań uczniów, 

4) kierowaniem się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu oraz sprawiedliwym 

traktowaniem wszystkich uczniów, 

5) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

6) dbałością o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny. 

 

§ 58  

Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy: 

1) Stosowanie się do postanowień Statutu, zarządzeń i zaleceń władz oświatowych i Dyrektora. 

2) Prawidłowa realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

3) Ocenianie uczniów zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4) Wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz zadań wynikających z planów pracy. 

5) Czynne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych zespołów 

powoływanych przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną. 

6) Dzielenie się swym doświadczeniem z kolegami. 

7) Wywiązywanie się z przydziału czynności dodatkowych określonych planem pracy Szkoły. 

8) Staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

9) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

10) Opieka nad młodzieżą w czasie organizowanych przez Szkołę imprez, wycieczek, itp. 

11) Pełnienie dyżurów w szkole zgodnie z harmonogramem i regulaminem pełnienia dyżurów 

ustalonym przez Dyrektora. 

12) Współpraca z rodzicami uczniów. 

13) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz merytorycznych. 

14) Realizacja obowiązków wychowawcy oddziału zgodnie ze Statutem. 



15) Tworzenie dobrej atmosfery pracy w gronie. 

16) Nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

§ 58 a 

1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), szkoła ma 

obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec 

ucznia przemocy domowej. 

2. Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m.in. nauczyciela) 

formularza „Niebieska Karta – A”. 

 

§ 59  

Do zadań wychowawczych nauczyciela należy : 

1) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych i indywidualnych uczniów , 

2) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami 

społeczności szkolnej, 

3) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale w celu koordynacji działalności dydaktyczno- 

wychowawczej i opiekuńczej, 

5) utrzymanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb i warunków domowych 

i sytuacji materialnej , wymiany spostrzeżeń i informacji dotyczącej wyników wspólnych działań 

wychowawczych, 

6) informowanie rodziców o wymaganiach programowych szkoły oraz kryteriach ocen, 

7) powiadamianie rodziców o rocznej przewidywanej ocenie niedostatecznej zgodnie z ustaleniami 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania, stanowiących załącznik nr 1 do statutu.  

 

§ 60  

Zadaniem opiekuna roku jest w szczególności: 

1) Tworzenie warunków, inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy 

2) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy 

3) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji planów nauczania oraz równomiernego rozłożenia egzaminów semestralnych i końcowych, 

zapewniających higienę pracy umysłowej słuchacza 

4) Nawiązywanie kontaktów ze słuchaczami, osobisty przykład, kultura i takt pedagogiczny, 

poszanowanie praw człowieka 

5) Zwracanie uwagi słuchaczom na korzystanie z przysługujących im praw i konieczności 

wywiązywania się z obowiązków słuchacza 

6) Wnioskowanie do rady pedagogicznej o nagrody i kary dla słuchaczy 

7) Czuwanie nad frekwencją słuchaczy i systematyczne jej rozliczanie 

8) Przygotowanie na posiedzenia rady pedagogicznej materiałów dotyczących klasyfikacji 

promowania 

9) Wykonywanie innych zadań doraźnych, zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

 

§ 61 

Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu, 

2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno–wychowawczych, 

3) zgłaszania Dyrektorowi potrzeb w zakresie środków dydaktycznych niezbędnych w wykonywaniu 

pracy, 

4) wyrażania opinii na temat wszelkich spraw Szkoły, 

5) zgłaszania pod adresem Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów dotyczących pracy Szkoły, 

6) wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad Rady Pedagogicznej, 

7) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich przeprowadzania, 

8) opracowania autorskich koncepcji programów i planów nauczania oraz ich wdrażania po akceptacji 

władz szkolnych, 

9) swobodnego wyboru treści nauczania wykraczających poza minimum programowe, 

10) wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych, 

11) organizowania wyjść i wycieczek przedmiotowych, 

12) wnioskowania do wychowawcy o zwołanie zebrania rodziców celem omówienia spraw 

dotyczących nauczanego przedmiotu. 

 



§ 62  

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie 

wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników 

nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli, 

4) współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 

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

programów nauczania. 

 

§ 63  

1. Szkoła zatrudnia pedagoga podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. 

2. Pedagog jest współorganizatorem działalności Szkoły w zakresie pomocy i opieki wychowawczej 

nad uczniami. 

3. Do zadań Pedagoga należy: 

1) współudział w realizacji zadań wychowawczych Szkoły, 

2) prowadzenie profilaktyki wychowawczej i antyuzależnieniowej, 

3) organizowanie pedagogizacji uczniów i rodziców (opiekunów), 

4) współpraca z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci. 

4. Szczegółowy zakres czynności Pedagoga ustala Dyrektor Szkoły na piśmie. 

 

§ 64 

1. Obowiązki pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi określają indywidualne zakresy 

czynności . 

2. Zakres zadań pielęgniarki szkolnej regulują odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel – bibliotekarz prowadzi bibliotekę szkolną , organizuje czytelnictwo uczniów oraz 

realizuje program ich przygotowania do korzystania ze źródeł informacji naukowej, technicznej 

i ekonomicznej, a także odpowiada za właściwy dobór księgozbioru jego zabezpieczenia i utrzymania 

w należytym stanie. 

4. Zadania nauczyciela-bibliotekarza: 

1) opracowanie planów pracy i okresowych terminarzy ważniejszych zajęć, 

2) opracowanie planu zakupu książek, 

3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności biblioteki, 

4) systematyczne uzupełnianie księgozbioru, 

5) udostępnianie księgozbioru – przysposobienie czytelnicze: 

6) kierowanie czytelnictwem młodzieży, 

7) dbałość o właściwy dobór lektury zgodny z zainteresowaniem i uzdolnieniami uczniów, 

przeciwdziałanie jednostronności zainteresowań, 

8) udzielanie porad rzeczowych i bibliotecznych oraz porad w korzystaniu z katalogów, 

9) uzupełnianie kartotek , rozbudowa księgozbioru podręcznego, 

10) prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

11) propaganda wizualna książek, 

12) współpraca z nauczycielami i wychowawcami , informowanie wychowawców o stanie 

czytelnictwa wychowanków, 

 

Uczniowie i słuchacze szkoły 

§ 66  

Młodzież szkoły ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia teoretycznego i praktycznego, zgodnie zasadami 

higieny pracy umysłowej i fizycznej. 

2) Opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania godności osobistej. 

3) Korzystania z pomocy materialnej ze strony Szkoły, Rady Rodziców, innych instytucji 

współpracujących ze szkołą. 

4) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 



5) Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 

6) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce 

ujętych w regulaminie szkolnym. 

8) Do zmiany typu szkoły lub zmiany klasy zgodnie z przepisami dotyczącymi przyjmowania uczniów 

do szkół. 

9) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego. 

10) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, 

itp. zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie szkolnym. 

11) Wpływanie na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w Szkole. 

12) Zgłaszania swoich opinii i wniosków, dotyczących spraw szkolnych Organom Szkoły, na 

zasadach określonych w Regulaminie Szkoły. 

 

§ 67  

Uczeń Szkoły ma obowiązek: 

1) Zachowania się w każdej sytuacji w szkole i poza nią w sposób godny człowieka, Polaka 

i obywatela. 

2) Przestrzegać obowiązujące przepisy prawne i porządkowe wydawane przez władze państwowe, 

samorządowe, szkolne w Szkole i poza nią. 

3) Godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz oraz współtworzyć jej autorytet w środowisku. 

4) Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły dotyczących zwłaszcza: 

a)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników Szkoły, pracowników zakładów pracy, w których odbywa praktyki i praktyczną naukę 

zawodu, 

c)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój fizyczny, 

d)wystrzegania się nałogów i uzależnień, 

e)dbałości o estetyczny wygląd oraz schludność ubioru, poszanowania mienia szkolnego i pomnażania 

go przez własną pracę i inicjatywę twórczą, 

f)dbałości o ład, porządek, czystość i estetykę Szkoły i jej otoczenia, 

g) przestrzegania zasad zawartych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 68  

Na terenie Szkoły zabrania się tworzenia i działalności organizacji o charakterze subkultur 

młodzieżowych. Zabrania się również manifestowania przynależności do tych organizacji. 

 

§ 69  

1. Za bardzo dobre wyniki w nauce i przykładną postawę, a także za wyjątkowo pozytywne działania 

i ich efekty stosuje się następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy wobec oddziału, 

2) pochwała dyrektora wobec oddziału lub wszystkich uczniów szkoły, 

3) dyplom uznania (list pochwalny), 

4) nagroda rzeczowa, 

5) umieszczenie w galerii szkolnej (w stosunku do uczniów z wzorowym zachowaniem i średnią ocen 

co najmniej 4,75). 

2. Wymienione nagrody mogą być udzielone indywidualnie lub zespołom oddziałowym. 

 

§ 70  

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz opracowanego na jego podstawie Regulaminu Szkoły stosuje 

się następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy wobec oddziału, 

2) upomnienie Dyrektora udzielone indywidualnie lub wobec oddziału, 

2 a) nagana wychowawcy oddziału 

3) nagana Dyrektora (zastępcy Dyrektora) udzielona wobec oddziału lub całej szkoły, 

4) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w organach szkoły i do reprezentowania jej na zewnątrz, 

5) zawieszenie prawa do udziału w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez 

szkołę, 

6) odwołanie z pełnionej funkcji w oddziale lub w szkole, 

7) przeniesienie do innego oddziału w szkole (w miarę możliwości organizacyjnych), 

8) skreślenie z listy uczniów. 



 

§ 71  

Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły, 

2) wnoszenia, posiadania lub dystrybucji narkotyków lub środków odurzających, 

3) spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich 

użycie na terenie szkoły, 

4) naruszania godności i nietykalności osobistej innych osób, w szczególności pracowników szkoły 

5) wejścia w konflikt z prawem zakończonego karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, 

6) nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 30% zajęć dydaktycznych, 

7) w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym. 

 

§ 72  

Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 

i po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego. 

 

§ 73  

Skreślenie z listy słuchaczy następuje w przypadku: 

1) nie dopełnienia przez słuchacza szkoły dla dorosłych obowiązku uczestniczenia w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć (konsultacji), 

2) nie uzyskania promocji przez słuchacza na następny semestr z wyjątkiem § 74. 

 

§ 74  

1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza 

uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktycznych. Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej 

szkole. 

2. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może 

wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole. 

 

§ 75 

Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 76  

1. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary: 

1) w terminie 7 dni do Dyrektora od kary wymienionej w § 70 pkt.1 ust. 1, 

2) w terminie 7 dni do Rady Pedagogicznej od kar wymienionych w § 70 pkt.1 ust. 2 – 7, 

3) w terminie 14 dni od dnia otrzymania do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu za 

pośrednictwem Dyrektora od kary skreślenia z listy uczniów. 

2. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny z zachowania. 

4. O udzielonej karze wychowawca powiadamia rodziców lub opiekunów ucznia. 

5. Decyzję Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów przesyła się rodzicom ucznia za 

potwierdzeniem odbioru. 

6. Szkoła posiada odrębną procedurę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły. 

 

§ 77  

1. Nieobecności uczniów z zajęć usprawiedliwiają rodzice pisemnie. 

2. Usprawiedliwienia pisemne uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu 

nieobecności. Usprawiedliwienia ustne będą przyjmowane w ciągu tygodnia po ustaniu nieobecności. 

W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane. 

3. Usprawiedliwienie ucznia na podstawie zaświadczenia lekarskiego obowiązuje w przypadku 

nieobecności ze względów zdrowotnych na egzaminach: 

1) maturalnym, 

2) potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, 

3) klasyfikacyjnych, 

4) poprawkowych, a także uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, będących pracownikami 

młodocianymi. 

4. Ucznia z zajęć może zwolnić wychowawca oddziału. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie 

pisemnej prośby rodzica o zwolnienie z lekcji. 

5. Słuchacze szkoły dla dorosłych mogą usprawiedliwiać się osobiście. 

 



§ 78  

1. W uroczyste dni uczniowie przychodzą do szkoły w stroju odświętnym. Strój odświętny obowiązuje 

z racji uczestnictwa w wydarzeniach takich, jak: 

1) inauguracja roku szkolnego, 

2) zakończenie roku szkolnego, 

3) egzamin maturalny, 

4) zawsze na żądanie przełożonych. 

2. Strój odświętny oznacza ubiór elegancki, bez elementów subkulturowych: 

1) dla chłopców: marynarkę lub sweter, krawat lub muchę, spodnie materiałowe (z wyjątkiem dżinsów 

i sztruksów), obuwie wizytowe; w kolorach stonowanych; 

2) dla dziewcząt: spódniczkę lub spodnie i obuwie o charakterze wizytowym, wizytową bluzkę; 

w kolorach stonowanych. 

3. Na co dzień uczniowie ubierają się zgodnie z własnymi preferencjami, (np. bardziej na sportowo 

czy bardziej odświętnie; zgodnie z własnymi upodobaniami kolorystycznymi), nie łamiąc jednak 

wskazań wymienionych w Statucie, ani nie naruszając godności Szkoły. 

4.Ubiór uczniów winien być schludny, skromny i czysty, bez elementów subkulturowych 

i ekstrawaganckich. 

5. Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zmieniają strój na sportowy przeznaczony do 

ćwiczeń gimnastycznych, 

6. Na terenie szkoły obowiązuje szatnia. Uczniowie zobowiązani są do pozostawienia wierzchniego 

okrycia w szatni. 

 

§ 79  

Prawa i obowiązki słuchacza szkół dla dorosłych: 

1) słuchacz ma prawo: 

a) poznania na początku roku szkolnego programu dla każdego przedmiotu, 

b) zapoznania ze statutem szkoły, 

c) uzyskania pomocy od nauczycieli i dyrekcji szkoły w celu pogłębiania wiedzy, 

d) traktowania przez pracowników szkoły zgodnie z zasadami Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) dostępu do pomocy dydaktycznych proponowanych przez szkołę, 

f) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

g) poszanowania i obrony własnej godności, 

h) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny, 

i) zapoznania z regulaminem klasyfikowania i promowania słuchaczy, 

j) korzystania z biblioteki szkolnej oraz pomieszczeń szkolnych za zgodą dyrektora szkoły, 

k) korzystania z imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez szkołę, 

l) do konsultacji indywidualnych z poszczególnych przedmiotów 

2) obowiązkiem słuchacza jest: 

a) aktywny udział w zajęciach dydaktycznych i systematyczna praca w domu 

b) okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły 

c) poszanowanie mienia szkoły, w razie uszkodzenia wyposażenia sal, pomocy dydaktycznych, 

korytarzy, szatni itp., słuchacz jest obowiązany do naprawienia szkody 

d) dbać o czystość i estetykę każdego miejsca w szkole, w którym aktualnie się znajduje 

e) powiadamianie pracowników szkoły o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w szkole 

g) odbiór dokumentów własnych i wydanych po zakończeniu nauki 

3) słuchaczy obowiązuje statut szkoły. 

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

§ 80 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Szkoła realizuje następujące formy współdziałania: 

1) zebrania rodziców organizowane przez wychowawcę oddziału , przynajmniej 3 razy w roku, 

2) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcą i nauczycielami, 

3) rozmowy indywidualne Dyrektorem, jego zastępcami, pedagogiem, 

4) uczestniczenie w pedagogizacji organizowanej przez szkołę, 

5) uczestniczenie rodziców w pracach Rady Rodziców. 

3. Formy współpracy powinny uwzględniać prawo rodziców do: 

1) znajomości Statutu Szkoły, 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły i oddziału, 

3) wymiany informacji na temat dziecka, jego zachowaniach, postępach w nauce i przyczynach 

niepowodzeń szkolnych, 



4) przekazywania swoich uwag o pracy szkoły. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 81 

1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową odrębną dla każdej ze szkoły wchodzącej w jego skład, 

zawierającą nazwę zespołu. 

3. Na świadectwach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę typu szkoły. Nazwa szkoły 

umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 82 

1. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe prowadzone na terenie Szkoły, a także akcje charytatywne 

mogą się odbywać tylko za zgodą Dyrektora. 

2. Celem wsparcia finansowego działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej Szkoła 

może organizować zbiórki pieniężne w postaci dobrowolnych składek. 

 

§ 83  

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 84  

Szkoła posiada procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie 

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz w trudnych sytuacjach 

wychowawczych, które są załącznikami do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 

 

Niniejszy tekst jest tekstem ujednoliconym Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie  

 

Statut obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. 


