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PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty Dz. U. Nr 67 z 1996 r. ze zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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. Nr 199 z 2004 r., poz.2046 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół. 

4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. 

7. Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dla nieletnich. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach                   

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

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

kształcenia w zawodach. 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania. 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku                 

w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 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 2014 r. poz. 1170), 
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20. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357 ). 

21. Prawo oświatowe art. 46 ust. 1 z 14 grudnia 2016 r. 

22. Rozporządzenie MEN z dn. 10 czerwca 2015 r. w sprawie zasad klasyfikowania  

i promowania uczniów (Dz. U. nr 1278), 

23. Rozporządzenie MEN z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu gimnazjalnego 

i maturalnego (Dz. U. 2016 r.  nr 2223), 

24. Rozporządzenie MEN z dn. 27 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 r. poz. 673), 

25. Rozporządzenie MEN z dn. 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. 2017 r. poz. 649), 

26. Ustawa z dn. 14 lutego 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) 

27. Ustawa z dn. 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668). 

28. Rozporządzenie MEN § 1 pkt 13d z 1 czerwca 2016 r. 

29. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1278). 

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616). 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, zwany dalej 

Zespołem. 

2. Siedzibą Zespołu Szkół Mechanicznych oraz szkół wchodzących w jego skład jest 

budynek mieszczący się w Głubczycach przy ulicy Aleja Śląska 1. 

3. Zespół Szkół Mechanicznych prowadzi Internat i Warsztaty Szkolne, które mieszczą się 

w Głubczycach odpowiednio przy ulicy Aleja Śląska 3 i 5. 

§ 2 

1. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych składają się z nazwy 

Zespołu i nazwy szkoły. 

2. Nazwy szkoły używa się w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być 

używany czytelny skrót nazwy. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. 

§4 

1. W skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach mający status jednostki 

budżetowej powiatu głubczyckiego wchodzą następujące typy szkół: 

1.1. Technikum Nr 2 – czteroletnie technikum, na podbudowie gimnazjum, którego 

ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego kształcącego w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
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zawodowego. Wiek kandydata: 16 – 20 lat. 

1.2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 – o okresie nauczania nie dłuższym niż trzy lata 

na podbudowie gimnazjum, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, kształcąca w zawodach 

zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Wiek kandydata: 16 – 18 

lat. 

1.3 Szkoła Policealna – ponadgimnazjalna szkoła policealna o okresie nauczania nie 

dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym 

wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu, kształcąca w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego. 

1.4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o okresie nauczania nie krótszym niż dwa  

i nie dłuższym niż trzy lata na podbudowie gimnazjum specjalnego, której ukończenie 

umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu, kształcąca w zawodach; ślusarz i sprzedawca zgodnych z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa zawodowego. 

1.5 Ośrodek Dokształcania Zawodowego jest publiczną placówką oświatową działającą 

na zasadach zasadniczej szkoły zawodowej, która prowadzi dokształcanie młodocianych 

pracowników, zwanych dalej „młodocianymi”, w formie kursów zawodowych 

czterotygodniowych dla zawodów zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego. ODZ funkcjonuje zgodnie z własnym regulaminem stanowiącym odrębny 

dokument. 

1.6 III Liceum Ogólnokształcące- trzyletnie liceum  na podbudowie gimnazjum, którego 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego. 

1.7 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- trzyletnie liceum na podbudowie 

gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej, ukończenie szkoły umożliwia 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci, którzy 

ukończyli zasadniczą szkołę zawodową wg nowej podstawy programowej mogą 

kontynuować naukę od klasy drugiej. 

1.8 Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, kształcenie w niej będzie odbywało się  

w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ukończenie 

branżowej szkoły I  stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. 

Absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia,  

w celu uzyskania dyplomu technika. 

§ 5 

1. Zespół prowadzi Internat oraz Warsztaty Szkolne. 

§ 6 

1. Szkoły tworzące Zespół Szkół Mechanicznych działają na podstawie następujących 

aktów prawnych: 

1.1 Zarządzenia Kuratora okręgu Szkolnego Opolskiego z dn. 15 grudnia 1969 r.  

w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Głubczycach, 

1.2 Zarządzenia Kuratora okręgu Szkolnego Opolskiego z dn. 15 grudnia 1969 r.  

w sprawie otwarcia Technikum Mechanicznego w Głubczycach, 

1.3 Zarządzenia Nr 17/75 Kuratora Oświaty i Wychowania z dn. 6 czerwca 1975 r.  

w sprawie połączenia szkół w jeden zbiorczy zakład szkolny, 

1.4 Aktu Założycielskiego Liceum Handlowego wydanego przez Starostę Głubczyckiego 

w dn. 1 września 2000 r. 
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1.5 Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Głubczycach w sprawie zmiany profilu  

w roku szkolnym 2000/2001 jednej klasy Liceum Ekonomicznego z technika ekonomisty 

na technika handlowca, 

1.6 Uchwały Nr XXX/229/2002 Rady Powiatu w Głubczycach z dn. 25 kwietnia 2002 r. 

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, 

1.7 Uchwały Nr XII/100/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2004 r.  

w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, 

1.8 Uchwały Nr XXIII/219/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 5 lipca 2005 r.  

w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Głubczycach, 

1.9 Uchwały Nr XXIII/220/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 5 lipca 2005 r.  

w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach, 

1.10 Uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2005r.  

w sprawie włączenia szkół: I Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej, Szkoły 

Policealnej Uzupełniającej do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, 

1.11 Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2012r. 

w sprawie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, 

1.12 Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012r.  

w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Głubczycach,.  

1.13 Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 września 

2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Głubczycach. 

§ 7 

1. Technikum daje wykształcenie średnie ogólne i zawodowe z możliwością uzyskania 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” 

po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe . Uczniowie 

rozpoczynający naukę w roku 2012/13 uzyskają tytuł technika po zdobyciu wszystkich 

kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie. 

2. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 

ukończenia lub świadectwa dojrzałości, a także dyplom uzyskania tytułu zawodowego. 

3. W czteroletnich technikach zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane zgodnie  

z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla technikum oraz kształcenia  

w zawodach realizowane zgodnie z podstawami programowymi kształcenia  

w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepisach, są organizowane  

w oddziałach. 

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,  

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Liczba uczniów  

w zespole powinna wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego technikum, 

mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane 

w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. 

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie 

innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, 

centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków 

dokształcania zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy szkołą techniczną, a daną jednostką. 

 

§ 8 
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1. Zasadnicza szkoła zawodowa i branżowa umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego 

teoretycznego i praktycznego, a uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 

2012/13 po zdobyciu kwalifikacji w danym zawodzie. 

2. W Zasadniczej szkole zawodowej i branżowej młodzież kształci się w zawodach ujętych 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

3. W Zasadniczej szkole zawodowej i branżowej zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, 

stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły 

zasadniczej, obowiązkowe dla wszystkich uczniów, są organizowane w oddziałach. 

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,  

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Liczba uczniów  

w zespole powinna wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego zasadnicza 

szkołę zawodową i branżową, mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach 

lub zespołach międzyoddziałowych. 

6. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy pomiędzy 

młodocianym pracownikiem, którego reprezentują rodzice lub prawni opiekunowie  

a pracodawcą. 

7. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  

w szczególności szkół wyższych, pracodawców, centów kształcenia ustawicznego, 

centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą 

zasadniczą i branżową a daną jednostką. 

8. W Zasadniczej szkole zawodowej i branżowej mogą być tworzone oddziały 

wielozawodowe, w których zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają 

się na terenie szkoły, a zajęcia teoretyczne zawodowe na kursach organizowanych przez 

Centra Kształcenia Praktycznego lub inne jednostki, zaś praktyczna nauka zawodu 

odbywa się u pracodawców na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

9.  Zasady organizowania kursów określają odrębne przepisy. 

10. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywa się poprzez naukę 

zawodu. 

11. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego pracownika do pracy  

w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę 

zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach 

oraz dokształcanie teoretyczne. 

12. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić: 

a) pracodawca, 

b) osoba zatrudniona u pracodawcy, 

c) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy, jeżeli spełniają wymagania 

zawodowe i pedagogiczne określone w odrębnych przepisach. 

13. Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego która powinna określać w szczególności: 

a) rodzaj przygotowania zawodowego, 

b) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, 

c) sposób dokształcania teoretycznego, 

d) wysokość wynagrodzenia. 

14. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania 

zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie: 

a) nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę  

lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków 

wychowawczych, 

b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, 
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c) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania 

zawodowego, 

d) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w zakresie której odbywa 

przygotowania zawodowe. 

15. Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj 

zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane  

w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. 

16. Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy 

pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. 

17. Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany: 

a) realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla zasadniczej 

szkoły zawodowej i branżowej, zamieszczonej w dokumentacji programowej dla danego 

zawodu, 

b) zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne 

określone w odrębnych przepisach. 

18. Nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe. 

19. Młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych, 

składają egzamin zawodowy na zasadach określonych w przepisach o egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

20. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się  

w zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych, mogą składać egzamin czeladniczy 

przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, przy udziale przedstawiciela szkoły 

lub organu prowadzącego szkołę do której młodociany uczęszczał. Egzamin ten jest 

równorzędny z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

§ 9 

1. Szkoła Policealna daje wykształcenie średnie zawodowe w zawodach zgodnych  

z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Do Szkoły Policealnej uczęszczają absolwenci szkół ponadgimnazjalnych posiadający 

wykształcenie średnie. 

3. Zajęcia w Szkole Policealnej mogą odbywać się w formie stacjonarnej i zaocznej.  

4. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej oraz dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowego przed OKE. 

§ 10 

1. Liceum Ogólnokształcące jest trzyletnim liceum, którego ukończenie umożliwia 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Podbudową programową  Liceum jest 3-letnie gimnazjum. 

3. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  

w przepisach wykonawczych adekwatnych do problematyki funkcjonowania szkół.  

/załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  

26 czerwca 2012r./ 

4. Liceum realizuje innowację .pedagogiczną - klasy mundurowe.  

§ 11 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą o trzyletnim cyklu kształcenia  

na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

2. Zajęcia ze słuchaczami odbywają się w formie zaocznej (piątek, sobota). 
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3. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego. 

4. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  

w przepisach wykonawczych adekwatnych do problematyki funkcjonowania szkół.  

 

 

(załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/164/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  

26 czerwca 2012 r.) 

§ 12 

1. Trzyletnia branżowa szkoła 1 stopnia jest szkołą o trzyletnim cyklu kształcenia na 

podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

2. Uczniowie po ukończeniu branżowej szkoły 1stopnia przystępują do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   – dla zawodów nie rzemieślniczych. 

3. Uczniowie po ukończeniu branżowej szkoły 1stopnia przystępują do egzaminu 

czeladniczego – dla zawodów rzemieślniczych. 

4. Ukończenie branżowej szkoły 1 stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie bądź dyplomu czeladniczego po zdaniu egzaminu   

§ 13 

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach jako jednostka organizacyjna finansów 

publicznych działa zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków. 

3. Wydatki pokrywane są z budżetu, a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek 

dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Dochody budżetowe uzyskiwane są z: 

a) wpływów z różnych opłat, np.: odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji 

szkolnych, dopłaty do stawki żywieniowej, 

b) dochodów z najmu: placów, pomieszczeń, mieszkań i pokoi, 

c) wpływów z usług, takich jak: prowadzenie stołówki, odpłatność za dokształcanie 

uczniów, kursy ujęte w planach finansowych. 

5. Dochody stanowią prognozy ich wielkości, a wydatki stanowią nieprzekraczalny limit  

z tym, że zrealizowanie dochodów wyższych niż prognozowane powoduje zwiększenie 

planu wydatków. 

6. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych może zaciągnąć zobowiązania do 

sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków. 

§ 14 

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach zarządza terenami zabudowanymi  

i niezabudowanymi, na których znajduje się jego siedziba. 

2. W skład terenów zabudowanych wchodzą: 

a) główny budynek szkoły, 

b) internat z przynależnościami, 

c) zapleczem gospodarcze wraz z kotłownią, kuchnią i częścią mieszkalną, 

d) sala gimnastyczna z łącznikiem, 

e) budynek warsztatów szkolnych – główny, 

f) magazyn warsztatów, 

g) magazyn – wiata, 

h) stacja trafo, 
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i) place wewnętrzne utwardzone, 

j) drogi wewnętrzne utwardzone. 

3. W skład terenów niezabudowanych wchodzą zieleńce i sad owocowy wewnętrzny. 

§ 15 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Rodziców. 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 16 

1. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

2. Szkoła starać się będzie zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określane w Ustawie o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 

2016r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające Program 

profilaktyczno-wychowawczy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

3.1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, 

3.2. umożliwia opanowanie wiedzy i umiejętności zawodowych do uzyskania tytułu 

technika lub robotnika wykwalifikowanego w określonym zawodzie, 

3.3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu, poprzez : 

a) organizowanie zajęć, szkoleń i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego  

i społecznego, 

b) udział uczniów w „dniach otwartych” wyższych uczelni i udostępnianie materiałów 

informacyjnych o wyższych studiach, 

c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 

3.4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku 

uczniów, 

3.5.sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły 

poprzez: 

a) podejmowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych w ramach obowiązujących 

zajęć edukacyjnych, 

b) organizowanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, 

c) organizowanie wycieczek związanych z nauczanym zawodem, turystyczno-

krajoznawczych, imprez kulturalnych, 

d) współdziałanie z zakładami pracy oraz organami władzy terenowej, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją itp., 

3.6. organizuje zajęcia i pomoc  psychologiczno – pedagogiczną  
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3.7. umożliwia  pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami. 

4. Realizując zasadę szeroko rozumianej tolerancji, szkoła starać się będzie umożliwiać 

uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości: 

a) narodowej poprzez organizację rocznicowych uroczystości itp., 

b) etnicznej poprzez organizowanie imprez o charakterze regionalnym, zapoznawanie  

z tradycjami i kulturą kraju, regionu oraz miejscowości, 

c) religijnej poprzez organizację w szkole nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów (m.in. przez realizację podstaw programowych, pracę  

z uczniami uzdolnionymi i z trudnościami w nauce), a także umożliwia korzystanie  

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb szkoła organizować będzie 

opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, w miarę 

posiadanych środków umożliwi rozwijanie zainteresowań uczniów (m.in. przez 

działalność kół przedmiotowych, kółek zainteresowań i sekcji sportowych oraz 

organizowanie konkursów i zawodów). 

§ 17 

1. Funkcje opiekuńcze szkoła realizuje m.in. poprzez: 

1.1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Odpowiedzialnym za 

bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel prowadzący zajęcia, 

1.2. sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły (wycieczki, 

zawody, itp. ) , gdzie odpowiedzialnym jest nauczyciel organizujący zajęcia, 

1.3. dyżury nauczycieli w czasie przerw między lekcjami. Dyżury odbywają się zgodnie  

z regulaminem dyżurów, opracowanym harmonogramem dyżurów nauczycieli na dany 

rok szkolny, 

1.4. udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej uczniom, którym z powodu 

trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.  

W miarę posiadanych środków finansowych pomoc materialną dla uczniów mogą 

stanowić stypendia uczniowskie, zasiłki losowe lub premie za wyniki w nauce, 

przyznawane zgodnie z zasadami ustalonymi odrębnymi przepisami, 

1.5. systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się, 

1.6. zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów, 

1.7. zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające  

na terenie szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły  

o fakcie przebywania osób postronnych, 

1.8. zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych  

na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, 

1.9. szczegółową organizację i formy współdziałania z rodzicami regulują zasady 

współpracy zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym i Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

§18 

1. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawowana jest stała opieka przez nauczycieli, 
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wychowawców i pozostałych pracowników szkoły, administracji i obsługi zgodnie  

z regulaminem szkoły. 

2. Nad uczniami przebywającymi na wycieczkach organizowanych przez szkołę 

sprawowana jest stała opieka zgodnie z regulaminem wycieczek. 

3. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych udzielana jest 

w miarę posiadanych środków doraźna pomoc materialna. 

4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren szkolny 

objęty jest nadzorem kamer CCTV w ramach systemu monitoringu wizyjnego, a jego 

szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w programie wychowawczym szkoły. 

§ 19 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by 

wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły. 

Zmiana wychowawcy może nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach. 

3. Rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach mogą wnioskować do dyrektora  

o zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadanie wychowawcy. 

4. Przydział wychowawstw zatwierdzany jest corocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

5. Wychowawcy tworzą Zespół Wychowawców, którego działalnością kieruje wybrany 

spośród członków Zespołu - przewodniczący. Zespół koordynuje działania 

wychowawczo-opiekuńcze w szkole, współpracując z pedagogiem szkolnym. 

6. W przypadku nieobecności wychowawcy w pracy, trwającej ponad jeden miesiąc nauki, 

przydziela się w zastępstwie wychowawstwo innemu nauczycielowi uczącemu  

w oddziale według zasad ustalonych przez Zespół Wychowawców. 

7. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 

finansowych szkoły poprzez: 

7.1. udzielanie pomocy materialnej przyznawanej przez Szkolną Komisję ds. Pomocy 

Materialnej, 

7.2. prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami mającymi trudności w nauce, 

7.3. organizowanie wyjazdów integracyjnych, 

7.4. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole oraz bezpieczeństwa 

uczniów podczas zajęć pozaszkolnych, imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, 

7.5. umożliwienie odpłatnego spożywania posiłków w stołówce szkolnej, 

7.6. współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę, 

7.7. udziela pomocy pedagogicznej i psychologicznej w formie: 

a) rozmów indywidualnych, 

b) kierowania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

9. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Głubczycach w celu: 

9.1. udzielania pomocy specjalistycznej związanej z rozwojem psychicznym, 

umysłowym, emocjonalnym ucznia, 

9.2. udzielania pomocy rodzicom i rodzinom uczniów, 

9.3. realizacji zadań związanych ze specjalistyczną pomocą pedagogiczno-

psychologiczną. 

10. Szkoła współdziała także z Centrami i Ośrodkami Pomocy Rodzinie, sądami rodzinnymi, 

policją, kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogami innych szkół  

i placówek. 
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11. Współpraca ta ma na celu w szczególności: 

11.1. pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, zaniedbanym, 

pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo lub patologicznych, dzieciom 

krzywdzonym przez dorosłych lub rówieśników, dzieciom chorym, których rodziców nie 

stać na specjalistyczną pomoc lekarską, 

11.2. pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, 

używającymi środków odurzających, sprawiających problemy wychowawcze. 

§ 20 

1. Organizacja oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej obejmuje: 

1.1. do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczają uczniowie w wieku od 15 

roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

1.2. w oddziale Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej liczba uczniów nie może 

przekraczać 16 uczniów, 

1.3. warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

jest ukończenie gimnazjum specjalnego, posiadanie orzeczenia o upośledzeniu 

umysłowym w stopniu umiarkowanym, spełnienie wymagań zdrowotnych, określonych 

dla danego zawodu, potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. 

2. Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji rozwojowej organizuje się zajęcia i opiekę specjalistyczną świadczoną przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga i pielęgniarkę szkolną, w ramach której 

podejmowana jest : 

2.1. ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka, 

2.2. opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dziecka programu nauczania i programu rewalidacyjno-wychowawczego, w tym: 

a) terapia wad wymowy, 

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

c) gimnastyka korekcyjna, 

d) indywidualna terapia psychologiczna, 

e) indywidualna terapia pedagogiczna, 

f) grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, 

g) podstawowa opieka medyczna w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych. 

2.3. współpraca w zakresie diagnozy i terapii z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

Medycyny Pracy i specjalistycznymi placówkami służby zdrowia. 

3. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system doradztwa oparty o pracę pedagoga, 

pielęgniarki, kierownika szkolenia praktycznego oraz współdziała z poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, Powiatowym Urzędem 

Pracy a tak że innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i rodzicom. 

§ 21 

1. Szkoła, w miarę posiadanych środków finansowych, może udzielić uczniom pomocy 

materialnej w następujących formach: 

1.1. stypendium Rady Rodziców, 

1.2. stypendium za wyniki w nauce (przyznaje Starosta Powiatu Głubczyckiego), 

1.3. zakwaterowanie w internacie, 

1.4. refundowanie pełne lub częściowe opłat za korzystanie z posiłków w miejscu 

zakwaterowania (OPS), 

1.5. zasiłek losowy (przyznaje Rada Rodziców). 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być wypłacane jednorazowo lub co miesiąc,  

w miarę posiadanych środków finansowych. 
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3. Świadczenia o których mowa w ust. 1 są przyznawane na wniosek Szkolnej Komisji  

ds. Pomocy Materialnej powoływanej przez Dyrektora na okres roku szkolnego, po 

zaakceptowaniu jej składu przez Radę Pedagogiczną. 

4. Komisja działa na podstawie szczegółowego regulaminu przyznawania i ustalania 

wysokości świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów. 

5. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń. 

6. Rada Pedagogiczna może wnioskować do kuratora oświaty o przyznanie stypendium 

Ministra Edukacji Narodowej wybitnie uzdolnionemu uczniowi. 

7. Rada Pedagogiczna zatwierdza do dnia 24 czerwca kandydata Samorządu Uczniowskiego 

do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

8. Uczniom rozpoczynającym naukę szkoła udziela w razie potrzeby pomocy  

w wyrównywaniu braków w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej, opiekę 

samorządu uczniowskiego i wychowawcy klasy. 

9. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne 

formy opieki szkoła udziela pomocy w zakresie: 

9.1. doraźnej pomocy materialnej wg odrębnych przepisów, stypendia, 

9.2. opieki pedagogicznej i psychologicznej, 

9.3. opieki prawnej poprzez współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Głubczycach. 

10. Szkoła realizuje zadania wychowawcze zgodnie z Kartą Praw Człowieka, Kartą Praw 

Dziecka i Szkolnym Programem Wychowawczym. 

11. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki poprzez: 

11.1. współpracę z Radą Rodziców, 

11.2. bezpośrednią współpracę wychowawców i nauczycieli z rodzicami, 

11.3. współpracę z pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką szkolną, 

11.4. udział rodziców w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, 

11.5. udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych, 

11.6. organizowanie systematycznych zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych.  

III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 22 

1. Organami szkoły są: 

1.1. dyrektor szkoły, 

1.2. rada pedagogiczna, 

1.3. rada rodziców, 

1.4. samorząd uczniowski, 

1.5. rada słuchaczy. 

1.6. rada wolontariatu 

2. Organy szkoły działają w ramach kompetencji ustalonych w ustawie. 

§ 23 

1. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Kwalifikacje, tryb 

powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 

2.1. organizowanie i kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na 

zewnątrz, 

2.2. opracowanie plan nadzoru i przekazanie go do wiadomości radzie pedagogicznej  

i radzie rodziców, z którego pod koniec roku przedstawia informację o jego realizacji,  

2.3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizowanie pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej na terenie szkoły, 

2.4. przewodniczenie radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady 

pedagogicznej, 

2.5. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychologicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

2.6. realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji 

stanowiących, 

2.7. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie, 

a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

2.8. dokonuje obsady stanowisk kierowniczych w szkole i odwołuje ich z pełnionych 

funkcji po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, 

2.9. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

2.10. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych  

w szkole, 

2.11. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

2.12. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły, 

2.13. w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora 

oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala 

zawody, w których kształci szkoła, 

2.14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

2.15. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły, 

2.16. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy  

i stosunków pracowniczych, 

2.17. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka 

oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

2.18. załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły, 

2.19. kierowanie uczniów na badania lekarskie związane z praktyczną nauką zawodu, 

2.20. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie  

z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 

odpowiedzialność materialna 

2.21. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole 

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

a) zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły, 

b) ustalanie zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli dla określenia procentowego 

podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego – dodatku motywacyjnego, 

c) regulaminów pracy, 

d) premiowania i wynagradzania pracowników szkoły, 

e) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

2.22. ustalanie planu urlopów pracowników szkoły z wyjątkiem nauczycieli, dla których 

wymiar i termin wykorzystania określa Karta Nauczyciela, 

2.23. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie  

z ustalonym regulaminem, 

2.24. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

2.25. wykonywanie zadań dotyczących przysposobienia obronnego, obrony cywilnej 

i powszechnej samoobrony, BHP i ewakuacji, 
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2.26. egzekwowanie przestrzegania praw uczniów i pracowników szkoły ustalonego 

porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły, 

2.27. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły, 

2.28. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, 

2.29. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych, 

2.30. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

2.31. opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły (roczny plan 

pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć po zaopiniowaniu 

przez radę pedagogiczną),   

2.32. przydzielanie obowiązków pracownikom niepedagogicznym szkoły, 

2.33. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zmianę przez nich klas lub oddziałów, 

2.34. organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej (WDN) zgodnie  

z odrębnymi przepisami, a także opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę  

w zawodzie, 

2.35. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

2.36. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) oceny pracy nauczycieli, 

c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracowniom szkoły oparciu o przepisy Regulaminu Pracy, 

d) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

5. Dyrektor szkoły w swoich zadaniach współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców  

i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor może ponadto w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Powiatowym Urzędem Pracy zmieniać lub 

wprowadzać nowe zawody, profile i kierunki kształcenia zawodowego, w których 

kształci szkoła. 

7. Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym i nadzorującym szkołę między 

innymi za: 

7.1. poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę 

nad młodzieżą, 

7.2. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego 

statutu, 

7.3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkolnych i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

7.4. za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach szkolnych, 

7.5. celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnionych na działalność szkoły. 

8. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym 

statucie. 

9. Skreślenie następuje w trybie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podjętej na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego. 

10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 
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§ 24 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna jako kolegialny organ powoływany do opracowania, 

wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy zakładów pracy, pełniący 

funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna  

i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

informuje o działalności szkoły. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

5.1. zatwierdzanie planu pracy szkoły, 

5.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

5.3. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów szkoły, 

5.4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole, 

5.5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

5.6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą   przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

6.1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

6.2. projekt planu finansowego szkoły, 

6.3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

6.4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6.5. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne dla życia 

szkoły sprawy, 

7. Rada Pedagogiczna przejmuje kompetencje rady szkoły, a w szczególności: 

7.1. uchwala statut szkoły, 

7.2. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

7.3. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły, 

7.4. występuje z wnioskiem do dyrektora, organu prowadzącego szkołę, w szczególności 

w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

7.5. opiniuje inne sprawy istotne dla szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza wewnątrzszkolny system oceniania  

(po pozytywnym zaopiniowaniu przez pozostałe organy szkoły). 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 

członów rady pedagogicznej. 
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11. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

12. Rada Pedagogiczna przygotowuje zmiany statutu szkoły i przedstawia go do 

zaopiniowania przez radę rodziców i samorząd uczniowski. 

13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 

14. Rada Pedagogiczna deleguje swoich nauczycieli do składu komisji konkursowej na 

dyrektora szkoły. 

15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

18. Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu. 

19. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę. Organ ten uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 25 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów. 

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

ze statutem szkoły. 

4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły  

i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły. 

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na 

dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej 

ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady. 

§ 26 

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

młodzieży. 

2. Do stałych form współdziałania należą: 

a) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami klasy, nauczycielami i dyrekcją 

szkoły w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, porad w sprawie wychowania i dalszego 

kształcenia; inicjatorem spotkań mogą być rodzice, wychowawca klasy, nauczyciele, 

dyrekcja szkoły, 

b) spotkania ogółu rodziców klasy z wychowawcą, dyrekcją szkoły w celu zapoznania  

z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie, wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, a także wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły  
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i postępów uczniów. Spotkania takie odbywają się przynajmniej trzy razy w ciągu roku 

szkolnego. 

3. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

4. Kompetencje Rady Rodziców: 

4.1. zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły, 

4.2. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły, 

4.3. rada rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

4.4. w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

§ 27 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem uczniów szkoły 

zwanym dalej “samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu, określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów. 

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami 

prawa. 

6. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, cele 

i stawianymi wymogami, 

a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

b) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

c) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie w własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły, 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

f) prawo wydawania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela, 

g) prawo do opinii dotyczącej skreślenia z listy uczniów, 

h) prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

i) samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu 

j) dla sprawnej koordynacji tych zadań samorząd uczniowski może ze swojego składu 

wyłonić radę wolontariatu. 

k) kompetencje rady wolontariatu ustala samorząd uczniowski i tworzy strukturę rady 

wolontariatu i jej kompetencje 

l) działalność rady wolontariatu: 

- samorząd powinien współdziałać z dyrektorem – przepis mówi o działaniu polegającym 

na porozumieniu między dyrektorem a radą wolontariatu (art. 85 ust. 6 ustawy Prawo 

oświatowe), 

- ograniczenie składu rady wolontariatu do członków samorządu uczniowskiego, zatem 

dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców nie mają kompetencji do wypowiadania się  

w imieniu samorządu, 
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- rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie 

potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie  ofert 

działań, decydowanie o działaniach do realizacji, 

m) organizacja wolontariatu: 

- zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są w porozumieniu 

z wolontariuszem. W związku z tym, że porozumienie jest umową cywilnoprawną, osoby 

je zawierające muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywa się je z chwilą 

uzyskania pełnoletniości. Wynika z tego, że wolontariuszami w szkole mogą być przede 

wszystkim osoby, które ukończyły 18 lat 

- osoby, które nie są pełnoletnie, muszą uzyskać na to zgodę co najmniej jednego 

przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego. Dlatego uprawnione 

do zawierania umów z wolontariuszami podmioty, które chcą przyjąć niepełnoletniego 

wolontariusza, muszą podpisać porozumienie nie z nim, tylko z rodzicem. Podpis ucznia-

wolontariusza także powinien figurować na porozumieniu. 

- przepisy nie określają wieku wolontariuszy, jednak przyjmuje się, że nie powinni oni 

mieć mniej niż 13 lat, małoletni bowiem, którzy nie ukończyli jeszcze 13. roku życia, nie 

ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 Kodeksu cywilnego). 

- jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod 

stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek i w ten sposób 

rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku na takich samych zasadach, jak rozwijają 

swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych – w tym przypadku zawieranie porozumień 

z uczniami nie jest wymagane. 

7. Regulamin Samorządu szkolnego stanowi odrębny dokument. 

§ 28 

1. W Szkole Policealnej działa Rada Słuchaczy zgodnie z Regulaminem Rady Słuchaczy 

Szkoły Policealnej stanowiącej załącznik do Statutu Szkoły. 

2. Zapisy Regulaminu Rady Słuchaczy Szkoły Policealnej nie mogą być sprzeczne ze 

Statutem. 

§ 29 

1. Współdziałanie organów szkoły polega na: 

1.1. zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem szkoły  

i regulaminami działania, 

1.2. bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach, 

1.3. wzajemnym opiniowaniu lub uzgadnianiu podejmowanych działań w przypadkach, 

które określają: Ustawa o systemie oświaty, niniejszy Statut i regulaminy poszczególnych 

organów. 

2. Dyrektor szkoły współpracuje z organami szkoły, przyjmuje wnioski i bada skargi 

dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem  

w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie 

postanowień zawartych w Statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa  

i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, 

jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego 

wychowanków. 

3. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo 

odwołać się do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, jeżeli tak stanowią odrębne 

przepisy. 
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4. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy. 

5. Organy szkoły mają obowiązek informowania na bieżąco o podejmowanych  

i planowanych działaniach i decyzjach poprzez : 

5.1. zebrania rady pedagogicznej, 

5.2. zamieszczenie informacji w księdze zarządzeń, gdy ich charakter tego wymaga, 

5.3. ogłoszenia na tablicy informacyjnej, gdy decyzje lub działania nie mają charakteru 

zarządzenia, 

6. W przypadku sytuacji konfliktowych wewnątrz lub na zewnątrz szkoły każdy z organów 

szkoły, pracownicy oraz uczniowie mają możliwość obrony swego stanowiska. 

7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych powierza się: 

7.1. radzie pedagogicznej i nauczycielowi któremu powierzono obowiązki wychowawcy 

klasowego gdy konflikt dotyczy uczniów, 

7.2. dyrektorowi gdy konflikt dotyczy sporów między uczniami i nauczycielami, 

7.3. dyrektorowi i radzie pedagogicznej gdy konflikt dotyczy sporów między 

nauczycielami, 

7.4. dyrektorowi gdy konflikt dotyczy sporów między organami szkoły, 

7.5. dyrektorowi gdy konflikt dotyczy sporów między nauczycielami i rodzicami, 

7.6. radzie rodziców gdy konflikt dotyczy sporów między rodzicami, 

7.7. Kuratorium gdy konflikt dotyczy sporów między dyrektorem a organami szkoły. 

8. W przypadku konfliktu Rada Pedagogiczna – samorząd – stroną rozstrzygającą będzie 

dyrektor szkoły lub powołana do rozstrzygnięcia konfliktu komisja, w skład której 

weszliby przedstawiciele stron, po dwie, trzy osoby z każdej ze stron. 

9. W konflikcie Rada Pedagogiczna – dyrekcja – stroną rozstrzygającą będzie organ 

prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego, ale po wykorzystaniu 

możliwości wewnętrznego rozwiązania konfliktu. 

10. We wszystkich sprawach spornych pomiędzy pracownikami szkoły a dyrektorem rolę 

mediatora przejmuje komisja reprezentująca strony, po trzy osoby z każdej ze stron, 

zasięgająca opinii związków zawodowych, wskazanych przez pracownika. Komisję taką 

powołuje się w przypadku niemożności rozwiązania konfliktu bezpośrednio między 

stronami. 

11. W konflikcie nauczyciel – uczeń lub rodzic – rolę mediatora przejmuje dyrektor lub inny 

funkcyjny pracownik szkoły. 

12. Należy w tych przypadkach wykorzystać wszelkie możliwe sposoby polubownego 

rozstrzygnięcia sporu z zachowaniem zwyczajowo przyjętych norm kulturowych. 

13. Zapewnia się każdemu organowi szkoły możliwość swobodnego działania w granicach 

swoich kompetencji określonych statutem szkoły. 

§ 30 

1. W szkole tworzy się stanowiska kierownicze: 

1.1. wicedyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych, 

1.2. głównego księgowego, 

1.3. kierownika szkolenia praktycznego, 

1.4. kierownika internatu, 

1.5. kierownika warsztatów szkolnych, 

1.6. kierownika gospodarczego. 

2. Dyrektor wraz z osobami, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole stanowi 

zespół kierowniczy szkoły. 

3. Ilość wicedyrektorów uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole i współczynnika 

zmianowości. W przypadkach gdy współczynnik zmianowości będzie wynosił co 

najmniej 2, a działalność szkoły odbywać się będzie w co najmniej 2 budynkach, na 
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jedno stanowisko wicedyrektora przypada nie mniej niż 12 oddziałów. W innych 

przypadkach: jedno stanowisko wicedyrektora na 16 oddziałów. 

4. Tryb powołania i odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej określają odrębne 

przepisy. 

5. Szczegółowy przydział zadań dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze ustala 

dyrektor szkoły uwzględniając ich kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje. 

6. Wicedyrektor  przejmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 

6.1. pełni  funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,   

6.2. przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych 

szkoły: 

a) szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

b) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie  przydzielonym, 

c) uczestniczy w tworzeniu Programu profilaktyczno-wychowawczego  

i wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz innych programów dotyczących rozwoju  

i funkcjonowania szkoły, 

d) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli, 

wychowawców klas, biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego, 

e) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmuje 

rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia  je, 

f) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz - z ramienia dyrekcji szkoły - z rejonową 

poradnią pedagogiczno-psychologiczną, 

g) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli, wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy, hospituje zajęcia wg 

harmonogramu, 

h) pełni  bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego przydziału 

zadań, 

i) przewodniczy i organizuje egzaminy zewnętrzne. 

7. Wicedyrektor: 

7.1. jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły: 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i nauczycieli bibliotekarzy, 

pracowników administracji i obsługi szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru 

nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora; ma  więc prawo do 

przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń, 

7.2. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-

opiekuńczego w całej szkole, 

7.3. ma  prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy 

podległych nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej 

wszystkich nauczycieli i wychowawców, 

7.4. ma  prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień i premii oraz 

kar porządkowych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 

7.5. ma  prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem ich zadań i kompetencji. 

8. Wicedyrektor  odpowiada  służbowo przed dyrektorem szkoły w zakresie powierzonych 

mu zadań i kompetencji. 

9. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 

9.1. sporządzanie aktualnych wykazów uczniów (młodocianych pracowników), 

9.2. kompletowanie umów o pracę pomiędzy uczniami (młodocianymi pracownikami)  

a pracodawcami, 

9.3. prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej 

nauki zawodu w tzw. klasach wielozawodowych, 

9.4. hospitowanie praktyk w zakładach pracy, 

9.5. wykonywania innych zadań określonych w zakresie czynności, 

9.6. załatwienie spraw związanych z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu na 

terenie zakładów pracy, 
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9.7. prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami, 

9.8. przewodniczenie i organizowanie egzaminu z nauki zawodu, 

9.9. współdziałanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego, 

9.10. współdziałanie z rodzicami w zakresie przebiegu szkolenia praktycznego, 

9.11. opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych w średnich szkołach 

zawodowych oraz ich organizacja. 

10. Zadania Kierownika Internatu określa Dyrektor Szkoły. 

11. W szczególności Kierownik Internatu: 

11.1. organizuje pracę pedagogiczną i administracyjną Internatu, 

11.2. przygotowuje plan pracy Internatu, 

11.3. hospituje pracę nauczycieli - wychowawców, 

11.4. ocenia pracę pracowników administracyjno - obsługowych, 

11.5. nadzoruje żywienie w internacie, 

11.6. dba o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 

11.7. reprezentuje Internat na zewnątrz, 

11.8. wykonuje inne czynności - wg bieżących potrzeb określonych przez Dyrektora. 

12. Kierownik jest przełożonym pracowników Internatu. 

13. Warsztatami szkolnymi kieruje Kierownik Warsztatów Szkolnych, który prowadzi 

bezpośredni nadzór nad działalnością produkcyjno-gospodarczą i ekonomiczną 

warsztatów oraz nad pracownikami w nich zatrudnionymi, jest dla nich pracodawcą  

w rozumieniu Kodeksu Pracy, jest upoważniony również do zawierania wszelkich umów 

oraz reprezentowania Warsztatów na zewnątrz. 

14. Do zakresu zadań kierownika należy: 

14.1. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i produkcyjnych Warsztatów Szkolnych, 

14.2. opracowywanie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, tygodniowego rozkładu zajęć 

praktycznych, 

14.3. opracowywanie projektów rocznych planów szkoleniowo – produkcyjnych  

i finansowych warsztatów, 

14.4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach oraz prowadzenie dokumentacji nadzoru, 

14.5. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, 

14.6. realizowanie zadań związanych z procedurą uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli, 

14.7. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu szkolenia zawodowego  

i praktycznego młodzieży oddziałów wielozawodowych, 

14.8. nadzór nad tworzeniem i wdrażaniem programów mających na celu podnoszenie 

wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie właściwym dla 

warsztatów szkolnych, 

14.9. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli zajęć 

praktycznych, 

14.10. określanie zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników warsztatów 

szkolnych, 

14.11. zapewnienie odpowiednich warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., 

14.12. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą 

warsztatów. 

14.13. opracowywanie arkusza organizacji roku szkolnego, 

14.14. opieka nad uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne, zapewnienie 

odpowiednich warunków pracy i ochrony zdrowia, 

14.15. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

14.16. organizowanie i prowadzenie narad szkoleniowo-produkcyjnych, 

14.17. nadzorowanie prac konserwatorsko – remontowych w Warsztatach Szkolnych, 

14.18. nadzorowanie okresowych inwentaryzacji majątku warsztatów szkolnych, 

14.19. opracowywanie dokumentacji pracy Warsztatów, 
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14.20. organizowanie racjonalnej gospodarki parkiem maszynowym – dbałość o stan 

techniczny, 

14.21. nadzorowanie prowadzenia ewidencji środków trwałych, szkoleniowych  

i inwentarza, 

14.22. nadawanie numerów inwentarzowych zakupionym środkom trwałym, 

szkoleniowym i innym składnikom majątkowym, 

14.23. w porozumieniu z dyrektorem szkoły doskonali i wzbogaca dydaktyczną bazę 

warsztatów, 

14.24. przedkłada dyrektorowi i radzie pedagogicznej informacje o wynikach działalności 

dydaktyczno-produkcyjnej i ekonomicznej warsztatów. 

15. Kierownika Warsztatów Szkolnych powołuje i odwołuje dyrektor Zespołu. 

16. Kierownik Warsztatów Szkolnych jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

17. Kierownik Warsztatów Szkolnych odpowiada przed wicedyrektorem ds. dydaktyczno-

wychowawczych za realizację celów i zadań dydaktycznych i wychowawczych 

realizowanych przez warsztaty. 

18. Zakres czynności głównego księgowego i kierownika gospodarczego regulują odrębne 

przepisy. 

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 31 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

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

szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 

3. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.  

4. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się według regulaminu rekrutacji 

uwzględniającego zalecenia Opolskiego Kuratora Oświaty.  

§ 32 

1. W szkole prowadzone są dzienniki w wersji elektronicznej. Nauczycieli i uczniów 

korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady: 

1.1 każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia 

mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła 

dostępu, 

1.2 każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

1.3 każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem. 

2. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek odnotowania obecności 

uczniów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć. 

§ 33 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 

kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły,  

a także zadań rekrutacyjnych przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. Terminy opracowania 

i zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły określają odrębne przepisy. 

http://kwadransdyrektora.wip.pl/121/dziennik-papierowy-i-elektroniczny-przez-jakis-czas-powinny-funkcjonowac-rownolegle-2340.html
http://kwadransdyrektora.wip.pl/113/dziennik-elektroniczny-gwarantuje-rodzicom-bezplatny-dostep-do-informacji-na-temat-ucznia-2214.html
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3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów  

i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym 

kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala się tygodniowy rozkład zajęć, określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

§ 34 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina lekcyjna zajęć praktycznych lub praktycznej 

nauki zawodu 55 minut bądź określają odrębne przepisy. 

Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godz. zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy 

czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

3. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą o godz. 18.00. 

4. Zajęcia lekcyjne mogą być prowadzone wg następującego schematu godzinowego: 
 

Lp.   Czas trwania lekcji  Czas trwania lekcji skróconych 

  1.    8.00 –   8.45      8.00 –   8.30 

  2.    8.55 –   9.40      8.40 –   9.10 

  3.    9.45 – 10.30      9.15 –   9.45 

  4.  10.45 – 11.30    10.00 – 10.30 

  5.  11.35 – 12.20    10.35 – 11.05 

  6.  12.25 – 13.10    11.10 – 11.40 

  7.  13.15 – 14.00    11.45 – 12.15 

  8.  14.10 – 14.55    12.20 – 12.50 

  9.  15.00 – 15.45    12.55 – 13.25 

10.  15.50 – 16.35     

11.  16.40 – 17.25     

 

5. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od pięciu do piętnastu minut, decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6.  Po każdej lekcji jest przerwa lekcyjna w tym jedna piętnastominutowa. 

7. W jednym dniu klasa może mieć najwięcej maksymalnie 8 lekcji zajęć obowiązkowych, 

zaś kurs ODZ 11. 

8. Zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się na dwie zmiany. 

9. Dyrektor ma prawo podjąć decyzję (po powiadomieniu organu prowadzącego) o 

skróceniu lekcji do 30 minut w przypadku: 

9.1. posiedzenia Rady Pedagogicznej, 

9.2. przeprowadzenia imprezy masowej dla młodzieży lub słuchaczy całej szkoły, 

9.3. niskich temperatur w budynkach szkolnych wg aktualnie obowiązujących przepisów, 

9.4. innych zdarzeń losowych. 

10. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, uczeń może być 

objęty nauczaniem indywidualnym. 

§ 35 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonego w poszczególnych typach szkół są 

organizowane w oddziałach: 
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a) nauczanie języków obcych odbywa się w oddziałach; oddział powyżej 24 osób jest 

dzielony na grupy. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

b) lekcje wychowania fizycznego prowadzone są w oddziałach. Oddział powyżej 26 osób 

jest dzielony na grupy. Lekcje wychowania fizycznego mogą być organizowane w 

zespołach międzyoddziałowych. 

c) zajęcia z przedmiotów informatycznych odbywają się w grupach, jeżeli oddział liczy 

powyżej 24 uczniów (liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej)  

d) zajęcia wymagające ćwiczeń mogą odbywać się w grupach, jeżeli oddział liczy 

powyżej 30 uczniów. 

§ 36 

1. Zajęcia edukacyjne w technikum, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej szkole  

1 stopnia,  szkole policealnej w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są w: 

a) oddziałach klasowych, 

b) oddziałach między klasowych, 

c) w zespołach klasowych w podziale na grupy. 

§ 37 

1. 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, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu,  

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, o których mowa w pkt 1, 

 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.  

1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia 

edukacyjne,  

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), 

zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 

(zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

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

oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 

3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; 

wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych 

przepisach.  

1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za 

zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy  
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§ 38 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem zawartym w szkolnym zestawie programów nauczania. 

§ 39 

1. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w szkole zawodowej i branżowej 

kształcącej młodocianych pracowników organizuje się oddziały: 

a) jednozawodowe, 

b) dwuzawodowe, 

c) wielozawodowe. 

2. Młodociani pracownicy uczęszczający do oddziałów wielozawodowych uzupełniają 

wiedzę specjalistyczną na kursach w ośrodkach dokształcania zawodowego. 

3. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 35 uczniów. 

4. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym 

z oddziałów była niższa niż 14. 

§ 40 

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.  

§ 41 

Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa dokonuje się corocznie w oparciu o zasady wynikające z przepisów  

w sprawie ramowych planów nauczania oraz zarządzeń organu prowadzącego szkołę. 

§ 42 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia praktyczne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, między klasowych i międzyszkolnych. Zasady podziału na grupy 

w tych przypadkach określają odrębne przepisy. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych. 

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. 

4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna 

przekraczać 12 osób. 

5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach między klasowych, między 

oddziałowych i między szkolnych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów. 

§ 43 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie)  
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na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub  

- za zgodą -poszczególnych nauczycieli a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

§ 44 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 

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

rodzice na warunkach, które określa regulamin biblioteki. 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy przede wszystkim: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 

d) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

f) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

g) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  

i po ich zakończeniu wg harmonogramu pracy biblioteki. 

5. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza: 

a) lokal biblioteki szkolnej i jego wyposażenie zapewnia szkoła, 

b) wydatki biblioteki szkolnej obejmujące zakup zbiorów i ich konserwację są pokrywane 

z budżetu szkoły, mogą też być uzupełniane ze środków pozabudżetowych, 

c) biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do 

realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

d) w bibliotece szkolnej pracują nauczyciele - bibliotekarze. Normy zatrudnienia i czas 

pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

6. Zadania nauczyciela- bibliotekarza: 

6.1. w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnienie zbiorów bibliotecznych, 

b) rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów przez poradnictwo, 

c) pomoc w doborze lektury, indywidualne rozmowy, 

d) przygotowanie czytelnicze i informacyjne uczniów na lekcjach i zajęciach 

bibliotecznych zgodnie z programem “Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”, 

e) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książkach, 

f) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w zakresie czytelnictwa 

uczniów struktury zbiorów, informacji o nowościach, 

g) przygotowaniu materiałów na lekcje, 

h) organizacja własnego warsztatu pracy, 

6.2. w zakresie pracy organizacyjnej: 

a) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów, 

b) selekcja zbiorów, 

c) konserwacja zbiorów, 

d) organizacja warsztatu informacyjnego, 

e) organizacja udostępniania zbiorów, 

f) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna. 

7. W realizacji zadań statutowych biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, 

uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 
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8. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 

a) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym 

przedmiotem, 

b) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

c) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych, 

d) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych, 

e) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, wideoteka, 

księgozbiór podręczny), 

f) dostęp do Internetu, 

g) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów i 

nauczycieli. 

9. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez: 

a) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki, 

b) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży, 

c) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły 

(statut, program wychowawczy, programy profilaktyczne). 

10. Rodzice mają możliwość materialnego i merytorycznego wspierania działalności 

biblioteki. 

11. Biblioteka szkolna w stosunku do uczniów pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, 

opiekuńczą i kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

a) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych z nauką  

i indywidualnymi zainteresowaniami, 

b) stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania, 

c) przygotowanie uczniów do samokształcenia, 

d) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, 

e) realizację programu edukacji czytelniczej i medialnej, 

f) działalność informacyjną, 

g) stwarzanie warunków do odbywania w czytelni różnych form zajęć szkolnych, 

h) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym 

w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

i) rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poziomu ich 

kompetencji czytelniczych, 

j) poradnictwo w doborze lektur, 

k) działalność młodzieżowego aktywu biblioteki, 

l) udział biblioteki w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły, 

m) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. 

12. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje: 

a) koordynację dni i godzin otwarcia bibliotek, najbardziej dogodnych dla wspólnych 

czytelników, 

b) organizowanie wycieczek uczniów do bibliotek poza szkolnych, 

c) koordynację gromadzenia zbiorów i działalności informacyjnej, 

d) wypożyczenia międzybiblioteczne dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem innych 

bibliotek. 

13. Biblioteka szkolna prowadzi następującą dokumentację: 

a) księgi inwentarzowe książek i czasopism, 

b) inwentarz podręczników szkolnych i broszur, w tym programów nauczania, 

c) rejestr ubytków, 

d) dowody wpływów. 

§ 45 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

a) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 
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b) bibliotekę, 

c) gabinet higieny szkolnej, 

d) gabinet pedagoga szkolnego, 

e) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

f) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

g) pomieszczenia dla działalności samorządu uczniowskiego, 

h) archiwum, 

i) stołówkę wraz z kuchnią. 

§ 46 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształtowania 

młodzieży. 

2. Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, 

c) uzyskiwania w każdym czasie (a w szczególności w czasie wyznaczonym) rzetelnej 

informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności  

w nauce, 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci. 

§ 47 

1. W skład szkoły, w celu realizowania zajęć praktycznych, wchodzą Warsztaty Szkolne . 

2. Szczegółowe zasady działania Warsztatów  określa Regulamin Warsztatów Szkolnych. 

§ 48 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania co najmniej 

jednego ciepłego posiłku w stołówce internatu odpłatnie. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala kierownik internatu na podstawie 

stosownych przepisów. 

§ 49 

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat. 

2. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach jest placówką opiekuńczo  

- wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

3. Internat, w zależności od potrzeb uczniów, prowadzi działalność przez cały rok szkolny 

lub w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa 

regulamin internatu, będący załącznikiem do statutu szkoły. 

5. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą być całkowicie lub częściowo 

odpłatne, w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych. 

6. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie szkoły wynosi od 35 do 40 

wychowanków. 

7. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą: w internacie - 30 godzin 

zegarowych. 
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8. W uzasadnionych przypadkach w internacie można za zgodą organu prowadzącego 

szkołę zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego. 

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 50 

1. W szkołach zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  

w ust.1 określają odrębne przepisy. 

3. Prawa, obowiązki i zadania pracowników niepedagogicznych szkoły zawarte są  

w regulaminie pracy oraz w zakresach czynności dla poszczególnych stanowisk. 

4. Wszyscy pracownicy ZSM są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP (Dyrektor 

ZSM zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia w zakresie przepisów i zasad BHP 

dla pracowników, które prowadzi technik BHP). 

§51 

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować  

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

3. Przed nawiązaniem stosunku pracy, w celu potwierdzenia faktu niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie nauczyciel ma obowiązek przedstawić dyrektorowi 

szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

4. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 

zawodu. 

5. Nauczyciel obowiązany jest do nie używania telefonu komórkowego w czasie lekcji oraz 

noszenia stosownego stroju. 

6. Pracę wychowawczą w szkole planuje i koordynuje powołany przez dyrektora zespół 

wychowawczy, na czele którego stoi wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych. 

7. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 

a) wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych, 

b) pedagog szkolny, 

c) wychowawcy klasowi, 

d) higienistka szkolna, psycholog (w zależności od potrzeby). 

§ 52 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas organizowanych przez 

szkołę zajęć pozaszkolnych. 

2. Każdy nauczyciel powinien w szczególności: 

2.1. przestrzegać przepisów statutowych, 

2.2. zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

2.3. sprawdzić czy pomieszczenie, sprzęt, pomoce naukowe i wszystko to, co na 

zajęciach będzie używane, jest odpowiednio sprawne, zgodne z wymogami bhp, 

2.4. sprawdzić czy uczniowie mogą wykonywać określone w zajęciach zadania, czy są 

oni do tego przygotowani pod względem psychofizycznym, wyposażeni w odpowiedni 

sprzęt, ubiór ochrony osobistej, itp. jeśli rodzaj zajęcia tego wymaga, 
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2.5. sprawować nadzór nad uczniami przez cały czas wykonywania zajęć w taki sposób, 

aby znajdowali się oni bez przerwy w zasięgu wzroku nauczyciela i w razie potrzeby 

stwarzali możliwość reakcji z jego strony zgodnie z przepisami bhp dotyczącymi 

odpowiedniego rodzaju zajęć, 

2.6. kontrolować obecność na każdych zajęciach, 

2.7. pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

3. Szczegółowe zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie 

bezpieczeństwa uczniów regulują odrębne przepisy. 

4. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych 

przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone 

w programach przyjętych przez szkołę. Ponadto: 

4.1. decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu oraz treści programów uwzględniając 

podstawy programowe, 

4.2. odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za poziom wyników dydaktyczno-

wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do 

realizowanego programu i warunków, w jakich działał, 

4.3. informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję oraz radę pedagogiczną  

o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

4.4. decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, 

kierując się bezstronnością, obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem  

i ocenianiem wszystkich uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4.5. współdecyduje o ocenie z zachowania uczniów, wnioskuje w sprawie nagród  

i wyróżnień oraz kar regulaminowych, 

4.6. prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną, 

4.7. ma prawo tworzyć i realizować programy nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4.8. odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz przydzielonych środków 

dydaktycznych, 

4.9. wnioskuje o wzbogacenie warsztatu pracy lub jego modernizację do dyrektora 

szkoły, 

4.10. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

4.11. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznanie potrzeb uczniów w formie organizacji pomocy koleżeńskiej, 

4.12. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego  

w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 

5. Nauczyciel prowadzi pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

6. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty,  

a w szczególności: 

6.1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

6.2. przestrzega przepisy statutowe, 

6.3. prawidłowo przeprowadza proces dydaktyczny, 

6.4. kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku do 

człowieka, 

6.5. wspiera swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności 

oraz zainteresowania, 

6.6. cechuje go bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwość 

traktowania wszystkich uczniów, 

6.7. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
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6.8. systematycznie ocenia uczniów, 

6.9. decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, 

kierując się bezstronnością, obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem  

i ocenianiem wszystkich uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6.10. prowadzi prawidłowo dokumentacje pedagogiczną, 

6.11. ma prawo tworzyć i realizować programy nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

6.12. wzbogaca warsztat pracy oraz dba o powierzone pomoce  dydaktyczne, sprzęt 

szkolny oraz odpowiada za nie inwentarzowo, dokonuje przeglądów i konserwacji, 

6.13. systematycznie kontroluje miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6.14. wnioskuje o wzbogacanie warsztatu pracy lub jego modernizację do dyrektora 

szkoły, 

6.15. doskonali swoje umiejętności zawodowe i podnosi kwalifikacje, 

6.16. konstruktywnie współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem  

i dyrekcją, 

6.17. aktywnie włącza się do organizacji imprez szkolnych i akcji socjalnych, 

6.18. pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

§ 53 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego, programu nauczania w danym zawodzie lub profilu, a także 

korelacja kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu. 

4. Nauczyciele pracują w zespołach udzielających pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

uczniom szkoły.  Do zadań członków zespołu należy: 

4.1  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne,   w tym szczególne uzdolnienia, 

4.2 określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,  

a w przypadku ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie także z uwzględnieniem 

zaleceń tam zawartych, 

4.3 zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich 

realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, 

4.4 opracowanie dla ucznia,  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, 

4.5 określenie działań wspierających rodziców ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz – w zależności od potrzeb – zakresu 

współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 

oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

4.6 dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, która dotyczy:  

a) danej formy pomocy – po jej zakończeniu, 

b) danej formy pomocy – przed upływem okresu jej udzielania, ustalonego przez 

dyrektora, gdy taki wniosek złożą rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel 
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prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne, a także 

wychowawca w przypadku klasy terapeutycznej, 

c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym – przed 

opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki na kolejny rok szkolny.  

4.7 dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

4.8 podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

4.9 objęcie ucznia posiadającego opinię publicznej poradni tzw. „zindywidualizowaną 

ścieżką pomocy” 

§ 54 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 

3. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 

a) przedmiotów humanistycznych, 

b) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

c) religijno-pedagogiczne, 

d) języków obcych, 

e) wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka i informatyka, 

f) przedmiotów mechanicznych i elektrycznych, 

g) przedmiotów ekonomicznych. 

4. Cele i zadania zespołów i grup przedmiotowych obejmują: 

4.1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korygowanie treści programowych mających na celu wspólne 

opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

4.2. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4.3. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także  

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

4.4. opiniowanie przygotowanych w szkole programów, innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych. 

§ 55 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1.1. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

1.2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

1.3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

1.4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców i nauczycieli, 

1.5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
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1.6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, 

w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy, 

1.7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 56 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1.1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

1.2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

1.3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej 

1.4. organizowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej 

z obowiązującego rozporządzenia. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 i w oparciu o Plan 

Wychowawczy Szkoły stanowiący część Statutu oraz Program profilaktyki stanowiący 

również część Statutu: 

2.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

2.3. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

2.4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych 

którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

2.5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałanie z nimi, tzn. okazywania pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci, 

c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej 

pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Wychowawca spotyka się z rodzicami ucznia co najmniej 2 razy w semestrze. 

4. Wychowawca zobowiązany jest systematycznie kontaktować się z kierownikiem 

szkolenia praktycznego celem przekazywania sobie informacji o wychowankach oraz 

uzgodnienia wspólnych stanowisk. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

6. Wychowawca ustala ocenę zachowania śródroczną i końcowo roczną według 

następującej skali: 

6.1. wzorowe, 

6.2. bardzo dobre, 

6.3. dobre, 

6.4. poprawne, 

6.5. nieodpowiednie, 

6.6. naganne. 
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7. Wychowawca przy ustalenia oceny z zachowania korzysta z Wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

8. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami w danym etapie edukacji. 

9. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek: 

9.1 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

9.2. opracować roczny program wychowawczy klasy w oparciu o program 

wychowawczy i program profilaktyki szkoły oraz obowiązujące w danym roku priorytety 

edukacyjne, 

9.3. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez sprawowanie funkcji 

wychowawcy przez cały etap edukacji, 

9.4. poznanie środowiska rodzinnego każdego wychowanka dla ustalenia jego potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych, 

9.5. ścisłą współpracę wychowawcy z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie  

z nimi i koordynowanie ich działań wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka, dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami, 

9.6. współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 

§ 57 

1. W szkole istnieje Szkolny Ośrodek Kariery. 

2. Zadaniem szkolnego doradcy zawodowego jest : 

a) pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych 

przy podejmowaniu decyzji zawodowych, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć indywidualnych i grupowych mających na celu 

samopoznanie, kształtowanie aktywnych postaw oraz umiejętności planowania własnych 

karier zawodowych, 

c) pomaganie w nazwaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone 

ograniczenia psychofizyczne i wskazanie odpowiedniego dla nich rodzaju zatrudnienia, 

udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu, 

d) przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o zawodach, instytucjach 

kształcących i szkolących oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy, 

e) prowadzenie orientacji zawodowej i planowanie kariery (w ramach Szkolnego 

Ośrodka Kariery), 

f) gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach 

uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy w celu udostępnienia 

ich uczniom, nauczycielom, rodzicom, 

g) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu gromadzenia informacji o zawodach, 

sytuacji na rynku pracy oraz instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 

doradztwa, 

h) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewniania ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz realizacji zadań z zakresu przygotowania 

uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoły. 

i) współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej, 
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3. Zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego realizować będą doradcy 

zawodowi lub wyznaczeni do tego przez dyrektora szkoły nauczyciele.  

§ 58 

1. W celu sprawnej obsługi administracyjnej tworzy się stanowiska: 

1.1. sekretarza szkoły, 

1.2. specjalisty ds. kadr, 

1.3. specjalisty ds. księgowości. 

2. Zadania i obowiązki pracowników administracji zawarte są w przydziale czynności dla 

każdego pracownika, 

§ 59 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i higienicznego Zespołu 

zatrudnia się pracowników obsługi na stanowiskach: 

1.1. woźny, 

1.2. konserwator, 

1.3. pracownik do prac lekkich. 

2. Zadania i obowiązki pracowników obsługi zawarte są w przydziale czynności dla 

każdego pracownika. 

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 60 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;  

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 

studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ujęte  

w „Warunkach rekrutacji do klas pierwszych” 

3. Zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład zespołu zawarte 

są dokumencie pn. ”Warunki rekrutacji  do klas pierwszych” opracowanym na podstawie 

ustawy o systemie oświaty z oraz innych ustaw i rozporządzeń z uwzględnieniem 

ogłaszanego corocznie zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty na temat zasad 

rekrutacji w danym roku szkolnym. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły corocznie 

powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego  

i określa zadania członków. 

 
 
 

§ 61 

http://www.instytutraabe.pl/?s=11
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1. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po 

ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w ust.2. 

2. Do techników z czteroletnim cyklem nauczania, uczęszczają uczniowie w zasadzie nie 

dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.  

3. 3. Do liceum  ogólnokształcącego z trzyletnim cyklem nauczania uczęszczają uczniowie 

w zasadzie nie dłużej niż do 20 roku życia. 

4. Do Szkoły Policealnej uczęszczają słuchacze legitymujący się świadectwem szkoły 

średniej. 

§ 62 

1. Uczeń ma prawo do: 

1.1 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej, 

1.2 opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie jego godności, 

1.3 zmiany zawodu w trakcie nauki, za zgodą Rady Pedagogicznej, 

1.3.1. uczeń jest zobowiązany do wyrównania różnic programowych we własnym 

zakresie na zasadach ustalonych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

1.3.2. oceny semestralne i końcowo roczne wystawiane są na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych z przedmiotów objętych różnicami programowymi. 

1.4 korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

o ile pozwolą na to posiadane środki finansowe, 

1.5 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

1.6 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących pracy szkoły  

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza w tym dobra innych osób, 

1.7 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

1.8 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

1.9 pomocy w przypadku trudności w nauce, 

1.10 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

1.11 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

1.12 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w szkole, 

1.13 darmowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  

a zwłaszcza dotyczących: 

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

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

i innych pracowników szkoły, 

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

d) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

e) dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na 

obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę, sporządzonego przez rodzica 

bądź lekarza, w terminie do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności, o ile rodzic nie 

przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu 

tych samych terminów. 

§ 63 
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1. Statut szkoły określa następujące rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz 

tryb odwoływania się od kary. 

2. Uczniów nagradza się za: 

2.1 rzetelną naukę, 

2.2 pracę społeczną, 

2.3 wzorową postawę, 

2.4 wybitne osiągnięcia, 

2.5 dzielność i odwagę. 

3. Rodzaje nagród dla uczniów szkoły: 

3.1 pochwała wychowawcy klasy udzielona wobec całej klasy, 

3.2 pochwała dyrektora szkoły udzielona wobec uczniów szkoły, 

3.3 przyznanie pamiątkowego dyplomu uznania, 

3.4 przyznanie listu gratulacyjnego dla rodziców lub opiekunów, 

3.5 wpisanie do kroniki lub księgi pamiątkowej szkoły, 

3.6 przyznanie nagrody książkowej lub rzeczowej z dedykacją, 

3.7 umieszczenie osiągnięcia w notatce prasowej, 

3.8 przyznanie bezpłatnego udziału w wycieczce szkolnej. 

4. Nagrody mogą być indywidualne i zespołowe. 

5. Przyznanie nagrody wnioskuje wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel 

zawodu, rada rodziców, samorząd uczniowski, organizacja młodzieżowa, pracownicy 

administracji i obsługi. 

6. O przyznaniu nagrody decyduje zespół złożony z dyrektora szkoły, przedstawicieli rady 

pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego i wnioskodawcy lub rada 

pedagogiczna. 

7. Przyznanie nagród za praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych i młodocianym 

pracownikom przez zakłady pracy regulują odrębne przepisy. 

8. Wychowawcy dokonują odpowiedniego zapisu o przydzielonej nagrodzie w arkuszu 

ocen. 

9. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych uczeń może być ukarany: 

9.1 upomnieniem wychowawcy klasy, 

9.2 upomnieniem wychowawcy wobec uczniów klasy, 

9.3 upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

9.4 upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec rodziców i wychowawcy, 

9.5 upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów 

szkoły, 

9.6 zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, do 

reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,  

9.7 zawieszeniem praw ucznia, 

9.8 przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 

9.9 przeniesieniem do innej szkoły, 

9.10 usunięciem ze szkoły. 

10. Dyrektor szkoły, w drodze decyzji, może skreślić ucznia z listy uczniów za 

przewinienia takie jak: 

10.1. posiadanie lub używanie lub rozprowadzanie narkotyków lub innych środków, 

10.2. palenie na terenie szkoły, 

10.3. pobicia, 

10.4. wymuszenia, 

10.5. wandalizm w szkole i poza nią, 

10.6. zachowanie niegodne ucznia ZSM Głubczyce, 

10.7. skazujący, prawomocny wyrok sądowy, 

10.8. absencję wyższą niż 50% godzin lekcyjnych w semestrze, jeśli uczeń jest 

pełnoletni, 

10.9. przebywanie na terenie ZSM w stanie nietrzeźwym, 
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10.10. wulgarne zachowanie uwłaczające godności drugiego człowieka w szkole i poza 

nią. 

11. Skreślenie następuje na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora przez 

wychowawcę klasy. 

12. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

13. Karę ustala zespół złożony z przedstawicieli zespołu wychowawczego, samorządu 

uczniowskiego, organizacji młodzieżowych do których uczeń należy, rady rodziców, 

wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. 

14. Uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) ma prawo do odwołania się od kar 

wymienionych w pkt. 9 poz. 9.1-9.2 do dyrektora szkoły, od kar wymienionych w pkt.9 

poz. 9.3 - 9.9 do organu prowadzącego szkołę i od kar wymienionych w pkt. 9 poz. 9.10 

do Kuratora Oświaty w Opolu w terminie do 2 tygodni za pośrednictwem dyrektora 

szkoły. 

§ 64 

1. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły: 

a) w czasie lekcji, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych uczeń nie może 

korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a urządzenia te 

powinny być wyłączone i schowane, 

b) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas przerw międzylekcyjnych oraz za zgodą    nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych, 

jeśli wynika to z toku zajęć, 

c) uczeń nie może w czasie korzystania z w/w urządzeń naruszać zasad międzyludzkiego 

współżycia oraz publicznie odtwarzać i rejestrować obraz i dźwięk bez zgody osób, 

których to dotyczy, 

d) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, 

e) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież 

sprzętu, 

f) każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu 

stacjonarnego w sekretariacie szkoły, 

g) pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi 

informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna, 

h) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły powoduje udzielenie kar statutowych.  

2. Nauczyciele podczas zajęć edukacyjnych, spotkań, narad i posiedzeń rady pedagogicznej 

nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oprócz spraw służbowych. W przypadku 

ich naruszenia dyrektor udziela pracownikowi upomnienia. 

3. Wszelkie objawy permanentnego łamania powyższych zasad w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 

rodzinnego. 

 

VII. RODZICE I ICH UPRAWNIENIA 

§ 65 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia  

i wychowania konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej 

współpracy rodzice mają prawo do : 

1.1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie  
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i szkole, określonych w przedmiotowych systemach oceniania oraz szkolnym programie 

wychowawczym i szkolnym programie profilaktycznym, 

1.2. opiniowania programu wychowawczego szkoły, 

1.3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, 

1.4. rzetelnej i pełnej informacji na temat postępów w nauce, frekwencji oraz zachowaniu 

swego dziecka, 

1.5. zapoznania się z programami nauczania, kryteriami ocen i zasadami oceniania  

z poszczególnych przedmiotów i zachowania, 

1.6. zapoznania się z regulaminami, Statutem i innymi dokumentami regulującymi pracę 

szkoły, działalności w Radzie Rodziców, radzie klasowej jeśli zostaną do niej wybrani 

przez ogół rodziców, 

1.7. zapoznania ich z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

1.8. głosu doradczego w sprawach życia społeczności uczniowskiej klasy, 

1.9. wnioskowania o indywidualny tok nauki, 

1.10. rozmowy z dyrektorem szkoły, wicedyrektorami, pedagogiem szkolnym  

i nauczycielami uczącymi ucznia w danym roku szkolnym, 

1.11. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci opiniowania pracy nauczycieli w kontekście awansu zawodowego, 

1.12. wybierania swoich przedstawicieli do społecznych organów szkoły, 

1.13. informacji o przewidzianych statutem nagrodach, wyróżnieniach i karach oraz  

o trybie odwoławczym, 

1.14. informacji o przewidywanych dla ucznia rocznych (semestralnych) ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym rady pedagogicznej. Przewidywane oceny klasyfikacyjne mogą ulec zmianie,  

1.15. wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia pozostające u nauczyciela przedmiotu. 

2. Rodzice są zobowiązani do: 

2.1. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

2.2. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

2.3  pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 

dwóch tygodni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu 

uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę, 

2.4. uczestnictwa w zebraniach rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych) oraz 

kontaktowania się w sytuacjach problemowych na wezwanie szkoły, korzystania  

z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania 

wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub 

pracowników szkoły. 

2.5. współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych, 

2.6. współpracy z pedagogiem szkolnym (przynajmniej raz w miesiącu), jeżeli dziecko 

sprawia trudności wychowawcze, 

2.7. ponoszenia materialnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez swoje 

dziecko, 

2.8. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

2.9. systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce, 

2.10. udzielania w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole, 

2.11. współpracy ze szkołą w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, 

2.12. zapobiegania zjawiskom patologicznym, w zakresie działań i przedsięwzięć 

profilaktycznych, 
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2.13. współpracy z pielęgniarką szkolną poprzez przekazywanie informacji niezbędnych 

dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dziecka na terenie szkoły. 

3. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań z rodzicami, którzy 

nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności nie mogą w żadnym wypadku, 

w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce 

dziecka oraz przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie), wychowawcy współpracują z nauczycielami w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez m.in.: 

4.1. aktywne uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych), 

4.2. indywidualne spotkania, kontakty telefoniczne, listowne, konsultacje, 

4.3. współpracę przy organizowaniu wycieczek i imprez szkolnych, 

4.4. udział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły, 

4.5. udział w warsztatach dla rodziców, 

4.6. aktywny udział w pracach rady rodziców. 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, 

prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go  

o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

6. Nie spełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

7. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % : 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej, 

b) zajęć w celu przygotowania zawodowego. 

8. Rodzice mogą uczestniczyć w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w części dotyczącej jego dziecka. 

 

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 66 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania  stanowi załącznik do Statutu i określa szczegółowo 

zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania w Zespole Szkół 

Mechanicznych. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 67 

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach posiada pieczęć urzędową wspólną dla 

wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, zawierająca nazwę zespołu i dane 

teleadresowe. 

2. Szkoły używają pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz prowadzą rejestr 

wszystkich pieczęci. 

3. Pieczęcie Technikum, , Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  Liceum Ogólnokształcącego, 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej, Szkoły Branżowej  

I stopnia – wchodzące w skład Zespołu – zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły. 
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§ 68 

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach posiada własny sztandar, logo oraz 

ceremoniał szkolny wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Zespół Szkół Mechanicznych prowadzi własną stronę internetową. 

§ 69 

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach prowadzi i przechowuje dokumentację, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu określają odrębne przepisy. 

§ 70 

1. Wszystkie zmiany w statucie wprowadzane są w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. Zmiany w statucie mogą wynikać z bieżących potrzeb lub wydania nowych przepisów. 

3. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w formie aneksu na wniosek: 

3.1. organów szkoły, 

3.2. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Z wnioskami o wprowadzenie zmian mogą występować do Rady Pedagogicznej 

nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz inni pracownicy zespołu. 

5. Zespół publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach. 

6. Statut jest dostępny u dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej a także w formie 

elektronicznej na stronie internetowej szkoły.  

Z dniem przyjęcia niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkół Mechanicznych  

zatwierdzony Uchwałą Nr 2716/478/12 Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2012r. 

Statut został zatwierdzony Uchwałą Nr 478/524 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015r. 

Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 628/557 Rady Pedagogicznej z dnia 

29.11.2017 r.  

 

Dyrektor 

Jan Łata 

Przewodniczący Rady Rodziców 
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Samorząd  Uczniowski  Zespołu Szkół Mechanicznych 
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