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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
 
 

REGULUJACYCH PRACĘ SZKOŁY 
 
 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 

ze zm.) – art. 48, 53, 70 
 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 

poz. 1218; z 2007 r. Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 247, poz. 1821; z 2009 Nr 1, poz. 1, Nr 

213, poz. 1650) 
 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703, Nr. 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr. 94, poz. 788, Nr. 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 

227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 

180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 56, 

poz. 458; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. 

Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. 

Nr 0, poz. 176;z 2015r.poz.357,1045,1240) 
 

3a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 357). 

4. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 

z późn. zm.) 
 

5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 
 

6. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 

i Nr 102, poz. 1115 z późn. zm.) 
 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 179, poz. 1485) 
 

8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 

473 z późn. zm.) 
 

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908 z późn. zm.) 
 

10. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 909) 
 

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 55 poz. 578) 
 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; 

z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr. 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75, Nr 52, poz. 466; z 

2007 r. Nr 35, poz. 222) 
 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020; z 2003 r. Nr 90, 

poz. 846; z 2007 r. Nr 157, poz. 1102) 
 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad  
i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 

1095) 
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15. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) 
 

16. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125; z 2009 r. 

Nr 126, poz. 1041) 
 

17. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225; z 2003 r. Nr 

107, poz, 1003; z 2009 r. Nr 116, poz. 977; z 2010 r. Nr 156, poz. 1047) 
 

18. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 

506; z 2011 r. Nr 176, poz. 1051) 
 

19. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 113, poz. 988; z 2003 r. Nr 192, poz. 1875; z 2010 r. Nr. 61, poz. 378, Nr 244, poz. 1626) 
 

20. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69; z 2009 r. 

Nr 139, poz. 1130; z 2010 r. Nr 215, poz. 1408; z 2011 r. Nr 161, poz. 968) 
 

21. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193) 
 

22. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 26, poz. 226) 
 

23. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, 

poz. 232; z 2009 r. Nr 31, poz. 208) 
 

24. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, z 2005 r. Nr 108, poz. 905, 

Nr 218, poz.1840; z 2006 r. Nr 100, poz. 695, Nr 164, poz. 1155; z 2007 r. Nr 83, poz. 562, Nr 130, 

poz. 906 i 907; z 2008 r. Nr 3, poz. 9, Nr 178, poz. 1097; z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694, 

Nr 141, poz. 1150; z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, Nr 228, poz. 1491; z 2011 r. Nr 35, poz. 178, Nr 

179, poz. 1063; z. 2012 r. Nr 0, poz. 262) 
 

25. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania 

nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, 

kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, 

którym można zleca 

 prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703) 
 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860; z 2008 r. Nr 144, poz. 903; z 2010 r. Nr 60, poz. 

374; z 2011 r. Nr 294, poz. 1744) 
 

27. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 
28. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 

2009 r. Nr 168, poz. 1324) 
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29. Rozporządzenie MEN z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, 

poz. 652; z 2011 r. Nr 35, poz. 177) 
 

30. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. 

Nr 0, poz. 532) 
 

31. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 228, poz. 1490) 
 

32. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042) 
 

33. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  

w zawodach (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 184) 
 

34. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12 poz. 67 i 18 poz. 102) – jeżeli Szkoła jest 

organizatorem w całości 
 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 

wodne (Dz. U. z 1997 r. Nr 57, p.358) 
 

36. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka 

obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2000 r. Nr 70 p.824) 
 

37. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393) 
 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) 
 

39. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie (z dnia 28 lipca 1998 r. Dz. U. Nr 

115p.744) w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich

 dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych  

w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 14 p.117 i z 2006 r. Nr 215 poz. 1582) 
 

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2004 r. Nr 188p.1944) 
 

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie wspierania form  

i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2007 r. Nr 163, 

poz. 115 z późn. zm.) 

42. Rozporządzenie MEN  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)   

43.Rozporządzenie MEN  z dnia  24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2015 r., poz.1113) 
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ROZDZIAŁ I  

Informacje o Szkole 
 

§ 1 
 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie i jest zespołem 

szkół publicznych, w dalszym ciągu statutu nazywanym „Szkołą”. 

2. W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie wchodzą:  

a) Technikum Nr 1, 

b) Technikum Nr 2, 

c) Liceum Ogólnokształcące,  

d) (uchylony), 

e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  

f) Policealna Szkoła Zawodowa,  

g) Warsztaty Szkolne, 

h) Internat, 
 

i) Stacja kontroli pojazdów. 
 

3. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Pińczowie brzmią: 

a) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

Technikum Nr 1 w Pińczowie 

b) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

Technikum Nr 2 w Pińczowie 

c) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Liceum 

Ogólnokształcące w Pińczowie 

d) (uchylony) 

e) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pińczowie 

f) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

Policealna Szkoła Zawodowa w Pińczowie 

4. Czas trwania kształcenia w Szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, 

wynosi: 

a) Technikum Nr 1 – 4 lata,  

b) Technikum Nr 2 – 4 lata, 

c) Liceum Ogólnokształcące – 3 lata, 

d) (uchylony), 

e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 lata, 
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f)    Policealna Szkoła Zawodowa – 4 semestry. 

 
 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Spółdzielczej 6 w Pińczowie. 
 

2. Podstawę prawną działalności Szkoły stanowi akt o jej utworzeniu oraz niniejszy statut.  

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Pińczowski. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.  

4a)  czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wykonują 

nauczyciele wizytatorzy, którzy mają prawo:  

1) wstępu do szkoły; 

2) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania 

i opieki oraz organizacji pracy; 

3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły; 

4)  wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne 

zajęcia organizowane przez szkołę; 

5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły; 

4b)  nauczyciele wizytatorzy mogą wydawać dyrektorowi szkoły zalecenia wynikające z przeprowadzonych 

czynności wraz z terminem ich realizacji.  

4c)  dyrektor  w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest 

obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

4d)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów szkół 

i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.  

5. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący. 

6. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej 

z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z działalności usługowej 

 

§ 3 
 

1. Kierunki kształcenia ustala się zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania oraz na 

podstawie zapotrzebowania uczniów i możliwości kadrowych Szkoły. 

2. Ukończenie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 
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3. Ukończenie 3-letniego Liceum Profilowanego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego. 

4. Ukończenie 4-letniego Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2 umożliwia uzyskanie dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

5. Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. 

6. Ukończenie Policealnej Szkoły Zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego. 
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ROZDZIAŁ II 
 

Cele i zadania Szkoły 

§ 4 

Cele ogólne – Szkoła: 

a) tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej, która ma na celu podniesienie efektów kształcenia i wychowania 

b) czuwa nad  prawidłowym przebiegiem procesów kształcenia, wychowania i opieki w szczególności nad 

adekwatnością procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów 

c) zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju na miarę jego indywidualnych 

możliwości, 

d) dba o doskonalenie jakości pracy szkoły i jej postęp organizacyjny, prowadzący do jej rozwoju  

i uspołecznienia poprzez angażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego w działania 

szkoły. 

1. W zakresie kształcenia: 

a) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły, 
 

b) umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego, 

c) umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, 

 

d) umożliwia zdobywanie kwalifikacji na kursach zawodowych dla pełnoletnich  

w technikach i szkole zawodowej, 

e) realizuje szkolne zestawy programów nauczania, 
 

f) organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań oraz inne zajęcia 

pozalekcyjne, do których zalicza się: 

f1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

f3) zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę  

i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

g) umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów/słuchaczy i czynnie wspiera ich 

udział we wszelkiego rodzaju konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych, 

h) stwarza uczniom/słuchaczom wybitnie zdolnym możliwości realizowania 

indywidualnego programu lub toku nauki; odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
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i) nawiązuje kontakty z placówkami oświatowymi w kraju i za granicą w celu wymiany oraz 

doskonalenia dorobku oraz doświadczeń zawodowych, 

j) w zakresie szkolenia praktycznego uczniów i słuchaczy a w szczególności dla 

kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym umożliwia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia oraz upowszechniania wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym, na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz. U nr 95 poz. 425 z późn. zm.) poprzez prowadzanie działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz, U. Nr 173, poz 1807 z późn. Zm.) w formie stacji kontroli w zakresie badań i analiz 

technicznych pojazdów. 

k) umożliwia pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

 

2. W zakresie wychowania: 
 

a) dba o rozwój osobisty ucznia/słuchacza w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 

b) wyrabia wśród uczniów/słuchaczy poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę 

i czystość na terenie Szkoły, 

c) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 
 

d) kształtuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 
 

e) dba o regularne uczęszczanie uczniów/słuchaczy na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, 

egzekwuje realizację obowiązku nauki, 

f) uczy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych 

celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie 
 

g) uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
 

przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa kulturowego, 

h) kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, 

umiejętności współdziałania i współtworzenia w Szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów  

i słuchaczy; szczegółowe działania w zakresie wychowania określa Szkolny Program 

Wychowawczy (załącznik); działania profilaktyczne Szkoły służące zapobieganiu 

zachowaniom destrukcyjnym, a także działania interwencyjne w sytuacji pojawienia się zagrożeń 

określa Szkolny Program Profilaktyki (załącznik). 
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3. W zakresie pomocy i opieki: 
 

a) Szkoła zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich organizowanych zajęć obowiązkowych, 

dodatkowych nadobowiązkowych, imprez szkolnych i przerw między zajęciami oraz wycieczek 

zgodnie z odrębnymi przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji  

do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły), 

b) uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby 

zdrowia w szkołach, 

c) Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
 

d) zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz szczególnie 

potrzebującym wsparcia, którym umożliwia ukończenie szkoły, 

e) zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii 

społecznej, 

f) diagnozuje i przeciwdziała problemom agresji i przemocy w środowisku szkolnym, g) udziela 

pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy, 

h) kształtuje wrażliwość oraz odpowiedzialność wśród wszystkich podmiotów Szkoły  

w odniesieniu do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej, 

i) prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja 

tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom, 

j) zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa regulamin na podstawie odrębnych przepisów, 

k) Szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie z nimi 

systematycznej pracy przez cały rok oraz zapoznanie ich z technikami skutecznego uczenia się, 

l) Szkoła umożliwia uczniom i absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub zawodu przez organizację spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, doradcą 

zawodowym, pracownikami urzędu pracy, zakładów pracy, firm marketingowych, 
 

m) Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, który zapewnia zarówno szkole, jak 
 

i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji oraz postępów w nauce Ucznia. 
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ROZDZIAŁ III 

Organy Szkoły 

§ 5 

 

1. Dyrektor Szkoły. 
 

2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Rodziców. 

4. Samorząd Uczniowski. 
 

5. Samorząd Słuchaczy. 
 
 

Dyrektor Szkoły 

§ 6 
 

 

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący Szkołę.  

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie 

oświaty, a w szczególności: 

a) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje  

ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej  

i samodzielnej pracy uczniów/słuchaczy oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne, 

d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 
 

e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które  

są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego Szkołę; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne, 

f) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

Szkoły, 

g) sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie 
finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

 

h) opracowuje arkusz organizacyjny, 
 

i) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły zgodnie 

z przepisami ustawy KN i KP, 
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j) dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,  

k) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 

l) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

m) występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, 

nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

n) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Samorządem 

Słuchaczy i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły, 

o) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły, 
 

p) przeciwdziała zjawisku mobbingu i dyskryminacji pracowników Szkoły,  

q) podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy, 

r) może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe kierunki 

kształcenia, 

s) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

odrębnymi przepisami zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi, 

t) zapewnia bezpieczeństwo uczniom, słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, 

u) wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez organizacje pożytku publicznego  

po uzyskaniu w głosowaniu zgody Rady  Pedagogicznej, 

v) dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone 

odrębnymi przepisami. 

3. Dyrektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach: 
 

a) przyjmowania uczniów/słuchaczy do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy, 

b) wstrzymywania wykonania wobec ucznia/słuchacza kary wymierzonej decyzją Rady 

Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem oświatowym, 

c) skreślenia ucznia/słuchacza z listy słuchaczy na warunkach określonych niniejszym statutem; 

skreślenia Dyrektor Szkoły dokonuje w drodze decyzji administracyjnej,  

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego / 

Samorządu Słuchaczy. 

d)  realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

4. W szkole, w której – zgodnie ze statutem – mogą by utworzone stanowiska wicedyrektorów 

i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor 

Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go jeden z wicedyrektorów. 
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Wicedyrektorzy Szkoły 

§ 7 

W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów: 
 

1. Wicedyrektor do spraw dydaktyki kształcenia zawodowego odpowiada w szczególności za:  

a) realizację programów nauczania przedmiotów zawodowych, 

b) nadzorowanie pracy i szkolenia praktycznego w warsztatach szkolnych oraz innych zakładach 

prowadzących naukę zawodu, 

c) hospitowanie lekcji przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu,  

d) kontrolę szkoleniowo-produkcyjnej działalności warsztatów szkolnych, 

e) organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  

f) za bhp w warsztatach szkolnych. 

2. Wicedyrektor do spraw dydaktyki, wychowania i opieki: 
 

a) nadzoruje realizację programów nauczania i wychowania z przedmiotów ogólnokształcących 

i pomocniczych, (przez nauczycieli przynależnych do zespołów przedmiotowych, za pracę 

których odpowiada). 

b) organizuje i nadzoruje pracę wychowawczą w szkole oraz Internacie, 
 

c) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć oraz projekt przydziału czynności nauczycieli na dany rok 

szkolny, 

d) hospituje przedmioty ogólnokształcące i pomocnicze, zajęcia wychowawcze oraz 

pozalekcyjne 

e) nadzoruje przygotowanie egzaminu maturalnego  

f) odpowiada za sprawy bhp w Szkole i Internacie. 

 
 

Kierownik Internatu 

§ 8 

Pracą internatu kieruje kierownik, do którego obowiązków należy w szczególności: 
 

a) organizacja, nadzór i kierowanie procesem opiekuńczo-wychowawczym Internatu,  

b) kontrola i rozliczanie z czasu pracy i dyscypliny podległych pracowników, 

c) odpowiedzialność materialna za majątek Internatu, 

d) utrzymywanie estetycznego wyglądu obiektu Internatu, 

e) prowadzenie administracji i gospodarki Internatu,  

f) hospitacja zajęć 

g) dbałość o utrzymywanie pomieszczeń socjalnych, higieniczno-sanitarnych, sypialnych, 

zabezpieczenie mienia, stan bhp, ppoż., 

h) odpowiedzialność za celowe wydatkowanie budżetu, kapitalne i bieżące remonty, 
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i) nadzór nad prawidłowym wyżywieniem młodzieży oraz właściwym wydatkowaniem środków 

na żywienie. 

 
 

Kierownik Warsztatów Szkolnych i Szkolenia Praktycznego 
 

§ 9 
 

1. Kierownik Warsztatów Szkolnych i Szkolenia Praktycznego sprawuje bezpośredni nadzór  

nad Warsztatami, a w szczególności jest obowiązany do: 

a) organizowania nadzoru i kierowania procesem szkolenia praktycznego w warsztatach szkolnych, 

b) opracowania planów szkoleniowo-produkcyjnych, 
 

c) opracowania na każdy rok szkolny arkusza organizacyjnego oraz harmonogramów zajęć uczniów, 

d) realizacji programów nauczania praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych  

w wybranych zawodach, 

e) hospitacji zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych w wybranych zawodach  

wg opracowanego planu hospitacyjnego, wydawanie zaleceń i kontrola ich wykonania, 

f) kontroli i oceny dyscypliny pracy, 
 

g) doboru asortymentu szkoleniowo-produkcyjnego,  

h) przestrzegania przepisów bhp, 

i) zakupu narzędzi, 
 

j) przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, 
 

k) organizowania i prowadzenia kontroli praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych 

w wybranych zawodach w zakładach pracy, 

l) hospitowania zajęć zgodnie z opracowanym planem hospitacji, wydawania zaleceń oraz 

egzekwowania ich wykonania, 

m) sprawdzenia realizacji programów nauczania praktycznej nauki zawodu i praktyk 

zawodowych w wybranych zawodach, 

n) oceniania bazy szkoleniowej i dokumentacji obowiązującej zakład szkolący, 

o) organizowania praktyk zawodowych (Regulamin Praktyk Zawodowych stanowi załącznik). 
 

p) przygotowania ośrodka egzaminacyjnego do egzaminu zewnętrznego. 
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Rada Pedagogiczna 

§ 10 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin (załącznik). 
 

5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących przepisów 

prawa. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy, 
 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 
 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy, 
 

f) dokonywanie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (załącznik) oraz 

Wewnątrzszkolnym Systemie Ustalania Oceny z Zachowania (załącznik), 

g) Rada Pedagogiczna przygotowuje, nowelizuje i zatwierdza projekt Statutu Szkoły, 
 

h) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela  

z funkcji kierowniczej w szkole, 

i) Uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne wówczas, gdy podejmowane są zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 50 % jej członków. 

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

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

szkoły lub placówki. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
 

a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli Szkoła takie 

kursy prowadzi, 

b) projekt planu finansowego Szkoły, 
 

c) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7. W przypadku, gdy uprawnione organy szkoły nie dokonają powołania Rady Szkoły, jej 
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ustawowe zadania wykonuje Rada Pedagogiczna. 

 
 

Rada Rodziców 

§ 11 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. Zasady  

jej wyboru określa Ustawa o systemie oświaty. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: 
 

a) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału, 

b) w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, 
 

c) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może by 

 sprzeczny ze statutem Szkoły i określa w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 
 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli  

tych rad do Rady Rodziców Szkoły. 

4. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, 

współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim / 

Samorządem Słuchaczy, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i 

instytucjami. 

5. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób 

ich rozliczania określa regulamin. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 

a) uchwalanie, opiniowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego 

b) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu  

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły 

obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

c) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu Wychowawczego  

i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego. Jeżeli Rada 

Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, 
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w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora 

Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły, 

e) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 
 

f) opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.  

 

Samorząd Uczniowski 

§ 12 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

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

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 

5. Regulamin samorządu nie może by 

 sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

6. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

a) oceniania, klasyfikowania i promowania,  

b) prawa do znajomości programu nauczania,  

c) prawa do organizacji życia szkolnego, 

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 
 

7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.  

8. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej     

oraz     rozrywkowej     zgodnie     z     własnymi     potrzebami     i     możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 
 
 

Samorząd Słuchaczy  

§ 13 

1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy. 
 

2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze Szkoły. 

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

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy. 
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5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

słuchaczy. 

6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

7. Przedstawiciele słuchaczy mogą uczestniczy 

 w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na zaproszenie jej przewodniczącego. 

 
 
 
 

Współdziałanie organów Szkoły 
 

i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów 
 

§ 14 
 

1. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny do 30 września danego roku szkolnego. 

Kopie planów działania winny by 

 przekazane do wiadomości Dyrektora Szkoły. 

2. Każdy organ Szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączy 

 się do rozwiązywania problemów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

3. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Uchwały organów Szkoły, podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących, podaje 

się do ogólnej wiadomości w Szkole. 

5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami Szkoły: 
 

a) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów – z wyjątkiem tych zebrań Rady 

Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą, 

b) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach  

ich działalności. 

6. Do rozwiązania sporów i konfliktów Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków powołuje Komisję w składzie: 

a) przewodniczący organów Szkoły,  

b) po dwóch przedstawicieli organów. 

7. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych 

posiedzeń sprawę przekazuje się do organu prowadzącego (ewentualnie sprawującego nadzór 

pedagogiczny). Czas pracy Komisji nie może przekroczy 2 tygodni. 

8. Posiedzenie Komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.  

9. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni. 
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10.   Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. Funkcji 
 

tych nie mogą pełnić przewodniczący organów Szkoły. 
 

11.  Wyniki pracy Komisji są jawne dla wszystkich organów Szkoły. 
 

12. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych Szkoły, jeżeli  

są niezgodne z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

13.  Dyrektor Szkoły rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami Rady Pedagogicznej, których 

rozstrzygnięcie nie zostało określone w regulaminie Rady Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ IV  

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 15 
 
 

Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych 
 

i pracowników obsługi. 
 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 
 

2. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają 

odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym 

stanowisku. Zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy. 

4. Nieprzestrzeganie dyscypliny i obowiązków pracy określają odrębne przepisy. 
 

5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów/słuchaczy, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności 

osobistej. 

6. Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów/słuchaczy. 

7. W sytuacji nieodpowiedniego i agresywnego zachowania ucznia/słuchacza, w szczególności agresji 

słownej, wszczynania kłótni i bójek na terenie Szkoły, nauczyciel obowiązany jest do:  

a) słownego upomnienia ucznia/słuchacza, 

b) poinformowania Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji, a w razie jego nieobecności 

wicedyrektorów, 

8. Zakres działań nauczyciela: 

a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki na powierzonych mu zajęciach    

edukacyjnych, w klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone  

w programach i planie pracy Szkoły, 

b) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, wnioskuje  

o wzbogacenie klasopracowni lub jej modernizację do przewodniczącego zespołu przedmiotowego 

lub Dyrektora Szkoły, 

c) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów/słuchaczy, ich zdolności i zainteresowania, 

d) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów/słuchaczy, 

e) bezstronnie, obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów/słuchaczy,  



22 

 

f) umiejętnie i systematycznie współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów 

oraz wychowawcami klas, informuje rodziców lub opiekunów uczniów oraz wychowawcę 

klasy i Dyrektora Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-

wychowawczych swoich uczniów/słuchaczy, 

g) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w Szkole i przez 

instytucje wspomagające Szkołę, 

h) prowadzi ustaloną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej lub 

wychowawczo-opiekuńczej, 

i) jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej, zachowania tajemnicy spraw 

poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą narusza 

 dobro osobiste ucznia/słuchacza, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

j) pełni dyżury na terenie Szkoły zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów 

nauczycielskich, 

k) sprawdza na początku zajęć obecności uczniów/słuchaczy i odnotowuje ich nieobecności,  

l) nie opuszcza miejsca pracy (wyjście w trakcie zajęć), chyba że Dyrektor Szkoły wyraża  na to 

zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły, 

m) nie może wyprosi ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewni mu odpowiedniej opieki,  

n) informuje Dyrektora Szkoły o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów/słuchaczy oraz przejawach demoralizacji 

młodzieży, 

o) ma obowiązek uprzedzi Dyrektora Szkoły o nieobecności w pracy najpóźniej  

w pierwszym dniu nieobecności o godzinie, w której rozpoczyna pracę sekretariat Szkoły, 

jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia;  

w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji losowej uniemożliwiającej stawienie się do pracy 

oraz poinformowanie o nieobecności, dopuszcza się możliwość przekazania informacji  

w najbliższym możliwym terminie. 

p) jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i egzaminu 
 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 

q) sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach, 

zawodach, turniejach, 

r) inicjuje pozaprogramowe przedsięwzięcia edukacyjne, 

s) zapewnia bezpieczeństwo uczniom/słuchaczom podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,  

t) realizuje sumiennie czynności dodatkowe powierzone na dany rok szkolny przez 

Dyrektora Szkoły, 

u) kształci i wychowuje uczniów/słuchaczy w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 
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v) dba o kształtowanie u uczniów/słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

w) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów 

(art. 42 KN), 

x) planuje pracę w oparciu o przygotowane roczne plany dydaktyczno-wychowawcze.             9. 

Zakres uprawnień nauczyciela: 

a) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania, 

decyduje i informuje o wyborze zestawu podręczników, form organizacyjnych  

i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

b) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu,  

c) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów z nauczanych przedmiotów)  

d) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania uczniów, 

e) ma prawo wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów/słuchaczy, 

f) decyduje o ocenie postępów swoich słuchaczy. 

g)  nauczycielom, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą 

godzinę prowadzonych tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną 

godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

roku – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 

magisterskie, 

h)  zajęcia, o których mowa w punkcie g są przydzielone za zgodą nauczyciela, 

i)  zajęcia, o których mowa w punkcie g nie są wliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz. 

10. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/słuchaczom na terenie Szkoły i poza oraz podczas 

zajęć w terenie, 

b) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych, 

c) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz powierzonych środków dydaktycznych. 

11. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami Szkoły ,  zgodnie z obowiązującym prawem za:  

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów/słuchaczy na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów przydzielonych nauczycielowi, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku ucznia/słuchacza lub na 

wypadek pożaru, 
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c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, wynikające  

z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

12. Zadania pracowników administracji i obsługi w zakresie bezpieczeństwa:  

a) informowanie o zauważonych zagrożeniach, 

b) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych                                 

z bezpieczeństwem,  

c) udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnych. 

 
 

§ 16 
 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe: 

a) pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu, 
 

b) zespół pracuje w oparciu o roczny plan pracy ustalony na pierwszym spotkaniu w danym roku, 

c) częstotliwość zebrań zespołu zależy od przyjętych zadań i istniejących potrzeb,  

d) zebrania zespołu są protokołowane. 

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

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

w sprawie wyboru programów nauczania, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

c) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

d) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole programów autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania. 

 
 

Zadania i obowiązki wychowawcy 
 

§ 17 
 

1. Nauczyciel wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w zespole,  

a w szczególności: 

a) tworzy warunki do rozwoju uczniów/słuchaczy, przygotowuje do życia w zespole klasowym, 

rodzinie i społeczeństwie, 

b) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów, 

c) rozwiązuje konflikty w zespole, a także między uczniami/słuchaczami a społecznością 

Szkoły, 
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d) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów/słuchaczy, 

 

e) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające  

ze Szkolnego Programu Wychowawczego, w szczególności uwypukla problematykę 

bezpiecznego pobytu uczniów na terenie Szkoły, 

f) zapoznaje uczniów/słuchaczy i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy, przeprowadzania egzaminów maturalnych  

i potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz innymi przepisami dotyczącymi 

uczniów/słuchaczy, 

g) udziela rodzicom i prawnym opiekunom oraz uczniom rzetelnych informacji dotyczących postępów 

w nauce, informuje uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o skutkach nagannej oceny 

zachowania i przyczynach trudności w nauce, 

h) informuje rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w swojej klasie  

i w Szkole, 

i) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, Pedagogiem Szkolnym, Szkolnym Doradcą 

Zawodowym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

j) prowadzi wymaganą dokumentację. 
 

2. Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące sfer rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

moralnego, zdrowotnego, społecznego, uczestnictwa w kulturze i wychowania patriotycznego zawarte 

są w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki. 

3. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony: 

a) Dyrektora Szkoły, 
 

b) poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

c) pedagogów, nauczycieli, doradców, 

d) doświadczonych kolegów – nauczycieli wychowawców. 
 
 

Zespół Wychowawczy 

§ 18 

1. W Szkole funkcjonuje Zespół Wychowawczy.  

2. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: 

a) Pedagog Szkolny jako przewodniczący,  

b) wicedyrektor,  

c) wychowawcy klas, 
 

d) opiekun Samorządu Uczniowskiego,  
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e) Szkolny Doradca Zawodowy, 

f) inni nauczyciele. 
 

3. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności: 
 

a) monitorowanie realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i jego ewaluacja, 
 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczej Szkoły i ustalanie kierunku oddziaływań 

wychowawczych, 

c) planowanie tematyki godzin z wychowawcą, 
 

d) rozpatrywanie spraw wychowawczych i formułowanie wniosków pod adresem Rady 

Pedagogicznej. 

4. Zebrania Zespołu Wychowawczego są protokołowane. 
 
 

Pomoc materialna 

§ 19 

1. Uczniowi przysługuje pomoc materialna określona na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom określa regulamin (załącznik). 

3. Uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

przysługują podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do jego 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, o ile będzie z nich korzystał. 

 

Pedagog Szkolny 

§ 20 

1. W celu udzielania uczniom/słuchaczom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Szkole zatrudnia się Pedagoga Szkolnego. 

2. Pedagog Szkolny w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.  

3. Do zadań Pedagoga Szkolnego należy w szczególności: 

a) organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów/słuchaczy, rodziców i nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających  

z programu wychowawczego i profilaktyki, 

c) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych – koordynacja programu 

profilaktyki, 

d) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/słuchaczy, analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie rejestru opinii i orzeczeń lekarskich, 

e) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
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f) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży, 
 

g) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

 
 

Szkolny Doradca Zawodowy  

§ 21 

1. W celu udzielania uczniom/słuchaczom i ich rodzicom poradnictwa zawodowego Dyrektor Szkoły 

wskazuje nauczyciela pełniącego obowiązki Szkolnego Doradcy Zawodowego. 

2. Szkolny Doradca Zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Szkoły. 

3. Do zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego należy: 
 

a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe,  

b) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego, 

c) współpraca z gronem pedagogicznym, wychowawcami i rodzicami, 
 

d) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy,  

e) współpraca ze wszystkimi szkołami na terenie Powiatu Pińczowskiego, 

f) śledzenie losów absolwentów naszej Szkoły, 
 

g) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, zawodów. 

 

Biblioteka szkolna 
 

§ 22 
 

1. Biblioteka szkolna zwana Szkolnym Centrum Informacyjnym (SCI) jest interdyscyplinarną szkolną 

pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów/słuchaczy, zadań dydaktyczno-

wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka prowadzi dokumentację pracy: 

a) roczny plan pracy, 

b) dziennik zajęć 

 

3. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, słuchacze, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna i 

inni pracownicy Szkoły. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po 

ich zakończeniu i są ustalane w zależności od czasu pracy Szkoły. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

b) umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,  
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c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów/słuchaczy oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów/słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, 

e) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,  

f) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

6. Organizację i funkcjonowanie biblioteki określa odrębny regulamin (załącznik).  
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ROZDZIAŁ V 

     Uczniowie i słuchacze Szkoły 

§23 

Uczeń/słuchacz ma prawo do: 
 

1) uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania oraz 

metod nauczania, 

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 oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności osobistej, 

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

5) umotywowanej oceny postępów w nauce, 

6) korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce, 
 

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
 

8) korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 

9) jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce: 

a) zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy  

i umiejętności z danego przedmiotu, 

b) oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie  

w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność, 

c) uczeń/słuchacz ma prawo odwołania się od wystawionej oceny z przedmiotu  

lub zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10)  wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia  

się w organizacjach działających w Szkole, 
 

11)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji działających na 

terenie Szkoły, 

12)   swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,  

13)   reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych,  

14)   przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

15)   uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, 
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16)  na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się dokumentację dotyczącą 

przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

 
 
 

§24 

Uczeń/słuchacz ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, 
 

2) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału 

w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, 

3) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia, w formie:  

a) zaświadczenia lekarskiego, 

b) oświadczenia rodziców lub oświadczenia pełnoletniego ucznia/słuchacza o uzasadnionej 

przyczynie nieobecności; 

4) właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów,  

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

6) dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych, o higienę osobistą, estetykę ubioru 

(schludny wygląd) i fryzury, 

7) dbania o własne zdrowie i życie, nieulegania nałogom; ucznia/słuchacza obowiązuje zakaz palenia 

tytoniu i picia alkoholu na terenie Szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez Szkołę, 

8) reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu i demoralizacji,  

9) udzielania pomocy kolegom słabszym w nauce, 

10)  wyróżniania się w akcjach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,  

11)  dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji,  

12)  współpracowania z Samorządem Uczniowskim/Samorządem Słuchaczy, 

13)  podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego/Samorządu Słuchaczy, 

14)  nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, 
 

15)  przedłożenia pisemnej prośby rodziców nauczycielom poszczególnych zajęć w przypadku 

uzasadnionej konieczności zwolnienia z pojedynczych zajęć; nauczyciel wyraża zgodę 

(akceptację) podpisem, 
 

16)  przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 
 

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły: 
 

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane), 
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b) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest możliwe jedynie za zgodą 

osoby nagrywanej lub fotografowanej, 

c) naruszenie przez ucznia ww. zasad powoduje zabranie telefonu lub innego sprzętu  

do „depozytu” – aparat odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

17)  uczeń nie powinien nosić do Szkoły większych kwot pieniędzy, cennych przedmiotów;  

w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za stratę, 

18)  przekazywania rodzicom pisemnych informacji ze Szkoły i powiadomienia zwrotnie 

wychowawcy o zapoznaniu rodziców z informacją. 

Nagrody i kary 

§ 25 

1. Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia/słuchacza mogą wystąpi:  

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna,  

c) wychowawcy klas, 

d) pozostali nauczyciele,  

e) Samorząd Uczniowski,  

f) Samorząd Słuchaczy, 

g) pozostali pracownicy Szkoły. 

2. Nagrody. Za szczególne osiągnięcia w nauce, za wzorową frekwencję, wzorowe pełnienie funkcji, 

reprezentowanie Szkoły w zawodach, turniejach, konkursach i olimpiadach uczeń/słuchacz 

może otrzymać następujące nagrody: 

a) tytuł Najlepszego Ucznia/Słuchacza Roku (oddzielnie dla poszczególnych typów szkół),  

b) świadectwo z wyróżnieniem, 

c) dyplom uznania, 
 

d) pochwałę wychowawcy klasy, 
 

e) pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów/słuchaczy,  

f) list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców,  

g) nagrodę rzeczową. 

Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne. 
 

3. Kary. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niewypełnianie obowiązków 
 

ucznia/słuchacza, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy 

wpływ na społeczność uczniowską uczeń/słuchacz może być  ukarany: 

a) upomnieniem pisemnym wychowawcy klasy,  

b) pisemną naganą Dyrektora Szkoły, 
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c) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Szkoły na 

zewnątrz, 

d) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach, 
 

e) skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy uchwałą Rady Pedagogicznej. 
 

Tryb udzielania kar może zostać zmieniony w przypadkach uznanych przez Radę 

Pedagogiczną za wyjątkowe. 

4. Uczeń/słuchacz może zostać skreślony z listy uczniów/słuchaczy w następujących 

przypadkach: 

a) za picie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwym oraz zażywanie narkotyków na terenie 

Szkoły i zajęciach organizowanych przez Szkołę, 

b) za wymuszenia, przejawy przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych, 
 

c) za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie Szkoły,  

d) za rażące nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, 

e) za opuszczenie przez słuchacza w danym semestrze więcej niż 50 proc. godzin 

przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie 

nauczania, obowiązkowe konsultacje lub niezdanie wszystkich egzaminów semestralnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, 

f) za fałszowanie podpisów i dokumentów,  

g) za umyślne dewastowanie mienia Szkoły, 

h) za propagowanie i szerzenie idei i poglądów rasistowskich i faszystowskich. 
 

5. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 4, Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia w terminie 14 dni od dnia postawienia wniosku na zebraniu 

Rady Pedagogicznej. 

6. Kara, o której mowa w ust. 4, może być zastosowana dopiero po wysłuchaniu 

ucznia/słuchacza. 

7. Uczeń jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, zawierającego warunki 

kontynuowania nauki w czasie trwania wstrzymania kary. 

8. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub o zastosowaniu wobec 

niego kary. 
 

9. Od każdej kary określonej w ust. 3 uczeń/słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
 

mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia  

o ukaraniu. 

10.  Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy ukarany lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 
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Rozwiązywanie konfliktów szkolnych 

§ 26 

1. Sytuacje konfliktowe miedzy uczniem a nauczycielem powinny by 

 wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez nauczyciela przedmiotu, następnie 

wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu i wychowawcę. 

2. Negocjatorem w sporze może staje się pedagog szkolny, jeśli strony konfliktu wyrażą taką wolę. 

3. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do: Samorządu 

Uczniowskiego, Samorządu Słuchaczy, Dyrektora Szkoły. 

4. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Szkoły zainteresowane strony mogą odwołać 

się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 
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ROZDZIAŁ VI 
 

Organizacja Szkoły 

§ 27 

Zasady ogólne 
 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny/semestr. 

2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych 

i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

3. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez Dyrektora 

Szkoły i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną: 

a) szkolny plan nauczania, 
 

b) arkusz organizacyjny Szkoły,  

c) tygodniowy rozkład zajęć. 
 

4. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem 
 

każdego roku szkolnego oraz wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły, 

na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach. 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły, 

opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu 

finansowego Szkoły. 

6. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący. 
 
 

7. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, 
 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę nauczycieli,  

w podziale     na     stopnie awansu zawodowego, przystępujących do     postępowań 

kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz 

organizacyjny. W arkuszu wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków  

o podjęcie tych postępowań. 

8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

9. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.  

10. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi Internat 

przez cały rok szkolny. 
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11. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności Internatu określa regulamin 

(załącznik). 

12. Szczegółową organizację Internatu określa arkusz organizacyjny.  

13. Warsztaty Szkolne prowadzą zajęcia praktyczne. 

14. Prawa i obowiązki ucznia oraz szczegółowe zasady działalności warsztatów szkolnych określa 

regulamin (załącznik). 

15. Szczegółową organizację Warsztatów Szkolnych określa arkusz organizacyjny. 
 
 

Oddział 

§ 28 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów/słuchaczy, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem 

wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku 
 

szkolnego. 
 

2. Liczba uczniów w oddziale klasowym powinna wynosić do 30. 
 

3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

 
 

Organizacja zajęć 

§ 29 

1. Organizację 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. 

2. Zajęcia w Szkole prowadzone są:  

a) w systemie klasowo-lekcyjnym, 

b) w strukturach międzyoddziałowych, 

c) w toku nauczania indywidualnego,  

d) w układzie zajęć pozalekcyjnych. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z zastrzeżeniem ust. 4. 
 

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może ustalić inny czas trwania zajęć 

edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. W czasie trwania zajęć 

edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne. 



36 

 

5. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów 

w sprawie ramowych planów nauczania mogą odbywać się w grupach. Podziału na grupy dokonuje 

się według zasad uregulowanych w odrębnych przepisach,  

a każdorazowo określa je szczegółowo arkusz organizacyjny. 

6. Koła przedmiotowe, zajęcia fakultatywne oraz inne zajęcia nadobowiązkowe są finansowane 

z budżetu Szkoły po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący. 

 
 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

§ 30 

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez Szkołę w formie zajęć 
 

 

praktycznych i praktyk zawodowych prowadzonych w Warsztatach Szkolnych i poza Szkołą. 
 

2. Szczegółowe zasady zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określają: Regulamin Warsztatów 

Szkolnych, Regulamin Praktyk Zawodowych (załączniki). 

3. Nad prawidłowością ich przebiegu czuwa Kierownik Warsztatów Szkolnych i Szkolenia 

Praktycznego. 

4. Szczegółową organizację określa Rozporządzenie MENiS w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
 
 
 
 

Zasady rekrutacji 

§ 31 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, która działa zgodnie z aktualnym zarządzeniem Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty. 

2. Dyrekcja Szkoły zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące zasad, terminów i wyników rekrutacji. 

3. Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół określone zostały w załączniku „Zasady i tryb 

prowadzenia naboru do szkół Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  

w Pińczowie”. 

4.   Na semestr pierwszy publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:  

a) posiadają wykształcenie średnie; 

b)posiadają zaświadczenie lekarskie, 

5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej program nauczania 

wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie - 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu. 

       a) jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych 
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indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek dyrektora 

szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu 

wniosku przez ministra właściwego w zakresie zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie 

sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest 

przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

 
 

§ 32 
 

Dyrektor Szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może wyrazić zgodę na 

przeniesienie ucznia z jednego typu szkoły do drugiego pod warunkiem uzupełnienia przez ucznia 

braków wynikających z różnic programowych tych szkół. 

1. Dyrektor Szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może wyrazić zgodę na przeniesienie ucznia 

ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze 

szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo 

tego samego typu. 

2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest 

przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego 

samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń 

uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania 

ucznia.  

3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.  

a) Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do 

odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.  

4. Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły 

publicznej tego samego typu określa w rozporządzeniu minister do spraw oświaty i wychowania. 

a) Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy programowo wyższej, a w 

przypadku szkoły policealnej dla młodzieży - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii 

arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia uwzględniając potrzebę 

uzupełnienia różnic programowych przez ucznia, w tym kontynuowania nauki języka obcego 

nowożytnego.  
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§ 33 
 

Uczniowie przy przechodzeniu z jednego typu szkoły do drugiego zobowiązani są w trybie 

egzaminu klasyfikacyjnego uzupełnić różnice wynikające z planów nauczania poszczególnych szkół w 

terminach ustalonych z Dyrektorem Szkoły i uzgodnionych z wyznaczonymi nauczycielami. 
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Postanowienia końcowe 

§ 34 

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 
 

 

§ 35 
 

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa zainstalowano monitoring wizyjny w budynku 

Szkoły i na terenie wokół niego. 

 
 

§ 36 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, 

zawierającą nazwę zespołu. 

3. Pieczęcie: Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Nr 1  

i Technikum Nr 2, Policealnej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica zawierają nazwę Zespołu 

i nazwę Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2, 

Policealnej Szkoły Zawodowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica podaje się tylko nazwę szkoły. Nazwa Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica umieszczana jest na pieczęci urzędowej. 

 
 

§ 37 

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

2. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. 

 
 

§ 38 
 

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 
 

§ 39 
 

Statut Szkoły tworzony jest przy współudziale wszystkich organów Szkoły. 
 
 
 

§ 40 
 

Zgodność Statutu Szkoły z prawem stwierdza organ prowadzący Szkołę. 
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§ 41 
 
 

  

Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie wchodzi 

w życie od dnia 1.09.2015 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 58/2015. 
 

 

 

 

 

 

 

     

Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica 

w Pińczowie 

Tadeusz Niewygoda 

 


