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Podstawy prawne statutu: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Art. 98, art. 99 i art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).   

3. Rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 

1327 ze zm.). 
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DZIAŁ I.  

INFORMACJE O JEDNOSTCE  

 

ROZDZIAŁ I.  

Informacje o Szkole 

 

§ 1. 1. Zespół Szkół w Paczkowie jest szkołą publiczną, kształcącą młodzież i dorosłych  w zakresie 

szkoły ponadpodstawowej. 

1a. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Hugona Kołłątaja 9, 48-370 Paczków. 

2. W dalszej części statutu Zespół Szkół w Paczkowie nazywany jest „Szkołą”. 

3. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkól 

w Paczkowie; 

2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Paczkowie; 

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Paczkowie; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów uczniów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniami; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do szkół dla młodzieży 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie; 

6) Liceum – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Paczkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Paczkowie; 

7) Liceum dla dorosłych – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Paczkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Paczkowie; 

8) Branżowej Szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia w Paczkowie 

wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Paczkowie;  

9) słuchaczach – należy przez to rozumieć osoby realizujące naukę w szkole dla dorosłych; 

10) Ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 

11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

4. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli  

i organów Szkoły. 

5. Inicjatywę zmian w statucie posiada rada pedagogiczna. 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 33, 48-300 

Nysa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Opolski Kurator Oświaty. 

7. Szkoła jest jednostką budżetową. 

8. Nauczanie w szkole odbywa się w oparciu o podstawy programowe, zgodnie ze stosownym 

Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

9. (uchylono). 

10. Zespół Szkół w Paczkowie posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 
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11. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada własną pieczęć urzędową. 

12. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy Zespołu. 

13. Na świadectwach szkolnych i dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład 

Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły i pieczętuje pieczęcią urzędową danej szkoły. 

14. W skład Zespołu Szkół w Paczkowie wchodzą następujące szkoły:  

1) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej na podbudowie gimnazjum 

o trzyletnim cyklu kształcenia oraz na podbudowie szkoły podstawowej o czteroletnim cyklu 

kształcenia; 

2) Technikum na podbudowie gimnazjum o czteroletnim cyklu kształcenia oraz na podbudowie 

szkoły podstawowej o pięcioletnim cyklu kształcenia; 

3) Branżowa Szkoła I stopnia im. Marii Skłodowskiej-Curie o trzyletnim cyklu kształcenia                   

na podbudowie gimnazjum oraz o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły 

podstawowej; 

4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum o trzyletnim cyklu 

kształcenia oraz na podbudowie szkoły podstawowej o czteroletnim cyklu kształcenia.  

 

§ 2. 1 Zespół Szkół w Paczkowie jest jednostką publiczną, która:  

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego                

i podstawę programową kształcenia w zawodach;  

5) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania                

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

6) (uchylono). 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Hugona Kołłątaja 9, 48-370 Paczków. 

3. (uchylono). 

4. (uchylono). 

5. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

6. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

7. Podstawową jednostką organizacyjną 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 wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

8. Oddział może dzielić się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. (uchylono). 

10. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół jest zgodny z przepisami                

w sprawie ramowych planów nauczania. 
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11. Zawody i kierunki kształcenia ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 

Szkołę. 

12. Nomenklatura zawodów i specjalności, w których szkoły kształcą jest zgodna z przepisami  

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa branżowego. 

13. W oddziałach wielozawodowych kształcących młodocianych pracowników nauka zawodu 

odbywa się w państwowych, spółdzielczych, rzemieślniczych i prywatnych zakładach pracy. 

14. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego 

odbywa się w szkole w Paczkowie, a w zakresie kształcenia zawodowego na kursach 

dokształcających, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. 

15. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy. 

16. Uprawnienia abiturientów i absolwentów Szkoły określają odrębne przepisy. 

17. Językiem wykładowym w Szkole jest język polski. 

18. Nauka w Szkole jest bezpłatna. 

19. W oddziałach liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia Szkoła prowadzi dokumentację 

przebiegu nauczania za pomocą dziennika elektronicznego. 

1) Ilekroć w statucie jest mowa o dzienniku lekcyjnym dla tych szkół należy przez to rozumieć 

dziennik elektroniczny; 

2) Sposób prowadzenia dziennika elektronicznego regulują odrębne przepisy; 

3) W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzony jest dziennik papierowy. 

 

ROZDZIAŁ II 

Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie 

 

§ 3.1. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej na podbudowie gimnazjum 

o trzyletnim cyklu kształcenia oraz na podbudowie szkoły podstawowej o czteroletnim cyklu 

kształcenia realizuje cele i zadania określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie 

oraz programie wychowawczo - profilaktycznym w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do egzaminu 

maturalnego; 

2) wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza; w warunkach poszanowania godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów; 

3) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

4) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

5) otacza opieką uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych; 

6) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu; 

7) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych                 

w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów; 

8) rozwija zainteresowania uczniów umożliwia realizowanie indywidualnego programu nauczania 

oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie; 
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9) pełni funkcję opiekuńczą nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości Szkoły. 

 

§ 4. 1. Ukończenie czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum i ukończenie 

pięcioletniego Technikum na podbudowie ósmej klasy szkoły podstawowej daje możliwość 

uzyskania wykształcenia średniego, świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 

i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe                          

lub egzaminów zawodowych. 

2. Kierunki kształcenia ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, 

uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości Szkoły.  

3. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa ukończenia 

oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe                         

lub dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych. Świadectwo dojrzałości i dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe/ dyplom zawodowy wydaje OKE Wrocław.  

4. W czteroletnim i pięcioletnim technikum zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a kształcenia zawodowe zgodnie 

z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych 

ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach, grupach 

ćwiczeniowych lub zespołach międzyoddziałowych w pracowniach i laboratoriach szkolnych.  

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego praktycznego prowadzone są 

w pracowniach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego bądź u pracodawcy, który spełnia 

odpowiednie warunki. 

7. Praktyki zawodowe mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych                       

oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną 

jednostką. 

 

§ 5.1. W Szkole Branżowej I stopnia zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację 

podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły branżowej, są obowiązkowe dla 

wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach.  

2. Zawody, w których uczą się uczniowie ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z jej organami, 

uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości Szkoły.  

3. Szkoła Branżowa I stopnia o trzyletnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu. 

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

a pracodawcą.  

5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych  

oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną 

jednostką.  
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6. W oddziałach wielozawodowych zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego                         

i kształcenia zawodowego odbywają się na terenie Szkoły.  

7. (uchylono). 

8. (uchylono). 

9. (uchylono). 

10. (uchylono). 

11. (uchylono). 

12. (uchylono). 

13. (uchylono). 

 

§ 6.1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych realizuje cele i zadania określone w ustawie 

o systemie oświaty oraz ustawie prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie innych 

przepisach prawnych, a w szczególności:                                                                               

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

liceum oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

2) stwarza słuchaczom warunki do pełnej realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych 

wynikających z ramowych planów nauczania; 

3) przygotowuje słuchaczy do samokształcenia oraz motywuje ich do osobistego wysiłku w tym 

zakresie; 

4) umożliwia słuchaczom rozwój ich osobistych zainteresowań poznawczych; 

5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.  

2. (uchylono). 

3. (uchylono). 

4. (uchylono). 

5. (uchylono). 

6. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ III 

Misja szkoły i model absolwenta 

 

§7. 1. Szkoła opracowała misję Szkoły i model absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty 

edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.  

2. Misja szkoły:  

1) Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania 

wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy; 

2) Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują  się 

dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną  

i obywatelską swoich wychowanków. Dążą do pełnego rozwoju ich osobowości; 

3) Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez tworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery 

procesu kształcenia, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień                          
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i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku  

do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy                           

z osiąganych wyników; 

4) Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej życzliwości                

i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, 

poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych; 

5) Szkoła, bardzo dobrze wyposażona, wykorzystująca najnowsze technologie informacyjne, 

wspiera swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko zmieniającym                     

się świecie.  

3. Model absolwenta Zespołu Szkół w Paczkowie: 

1) Absolwent Zespołu Szkół w Paczkowie to obywatel XXI wieku, który:  

a) w swoim postępowaniu dąży do poznawania rzeczywistości i doskonalenia umiejętności, 

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,  

c) posługuje się sprawnie językami obcymi,  

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; 

2) Absolwent Zespołu Szkół w Paczkowie:  

a) rzetelnie pracuje samodzielnie i w zespole,  

b) myśli konstruktywnie,  

c) skutecznie się porozumiewa, 

d) stale się uczy i doskonali,  

e) planuje swoją pracę i skutecznie ją organizuje. 

 

DZIAŁ II  

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji  

 

ROZDZIAŁ I. 

Cele i zadania szkoły 

  

§ 8.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym, a także zawarte                          

w programie wychowawczo- profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów  

i  potrzeb danego środowiska.  

2. Głównymi celami Szkoły jest:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;  

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;  

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu                
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o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach 

określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży 

do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.  

3. (uchylono). 

4. (uchylono). 

 

§ 9. Szczegółowe cele i zadania określają odpowiednio statuty szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół w Paczkowie. 

 

§ 10. Szczegółowe wymagania wobec szkół określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 11. Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej 

państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 

 

§ 12. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ II 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

 

§ 13. 1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów 

zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

2. – 13. (uchylono). 

 

§ 14. (uchylono). 

§ 15. (uchylono). 

§ 16. (uchylono). 

§ 17. (uchylono). 

§ 18. (uchylono). 

§ 19. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ III 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

§ 20. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana                       

jest uczniom, rodzicom/ opiekunom i nauczycielom.  

 

§ 21. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole                               

są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.  
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§ 22. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują statutu szkół 

wchodzących w skład Zespołu oraz odrębne przepisy.  

 

§ 23. (uchylono). 

§ 24. (uchylono). 

§ 25. (uchylono). 

§ 26. (uchylono). 

§ 27. (uchylono).  

§ 28. (uchylono). 

§ 29. (uchylono). 

§ 30. (uchylono). 

§ 31. (uchylono). 

§ 32. (uchylono). 

§ 33. (uchylono). 

§ 34. (uchylono). 

§ 35. (uchylono). 

§ 36. (uchylono). 

§ 37.(uchylono). 

§ 38. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym 

  

§ 39. 1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale 

ogólnodostępnym.  

 

§ 40.1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.  

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

 

§ 41. (uchylono). 

§ 42. (uchylono). 

§ 43. (uchylono). 

§ 44. (uchylono). 

§ 45. (uchylono). 

§ 46. (uchylono). 

§ 47. (uchylono). 
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ROZDZIAŁ V 

Nauczanie indywidualne 

 

§ 48.1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                       

do Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem  

2. (uchylono). 

3. (uchylono). 

4. (uchylono). 

5. (uchylono). 

6. (uchylono). 

7. (uchylono). 

8. (uchylono). 

9. (uchylono). 

10. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ VI 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

§ 49.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;  

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/ semestru.  

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.  

3. – 21. (uchylono). 

 

DZIAŁ III  

Organizacja pracy szkoły  

 

ROZDZIAŁ I 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 50. 1. Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Zespołu Szkół;  

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;  

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Samorząd Słuchaczy. 

 

§ 51. Każdy z wymienionych organów w § 50 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe. Organy 
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kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.  

 

§ 52.1. Dyrektor Szkoły:  

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;  

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;  

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;  

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  

 

§ 53. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.                       

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.                                    

Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.  

 

§ 54. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa ustawa                         

o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.  

 

§ 55.1.  Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

a w szczególności:  

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;  

2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z regulaminem rady pedagogicznej;  

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia                   

o tym organ prowadzący i nadzorujący;  

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;  

6) opracowuje plany nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów;  

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;  

8) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;  

9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;  

10) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od 

początku następnego roku szkolnego;  

11) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, samorządem 

słuchaczy;  

12) tworzy warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności wychowawczo- opiekuńczej w Szkole;  

13) udziela na wniosek rodziców/ opiekunów, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na 
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spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;  

14) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych                      

w dziale II, rozdziale III statutu Szkoły;  

15) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne                      

na zasadach określonych w rozdziale V działu II statutu Szkoły;  

16) informuje przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta),  na 

terenie której mieszka uczeń Zespół Szkół, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do Szkoły w 

terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio JST o zmianach w spełnianiu 

obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;  

17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę 

pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego;  

18) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

19) zwalnia uczniów z zajęć: wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego 

nowożytnego, w oparciu o odrębne przepisy;  

20) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 

21) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

22) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego  

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;  

23) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

22) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;  

23) tworzy warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom;  

24) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w Kodeksie Postępowania 

Administracyjnego;  

25) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych;  

26) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki w formie księgi uczniów prowadzonych                   

na zasadach określonych odrębnych przepisach;  

27) na udokumentowany wniosek rodziców/ opiekunów oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego ucznia  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego 

orzeczenia;  

28) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;  

29) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych                           

i sprawdzających;  

30) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
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niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;  

31) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci Szkoła; 

32) przekazuje w formie elektronicznej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wykaz uczniów  

i absolwentów, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminów wg harmonogramu 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie i egzaminu maturalnego;  

33) współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich; 

34) informuje organ prowadzący Szkołę o efektach pracy.  

2. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:  

1) opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacji na kolejny rok szkolny;  

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;  

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

4) wyraża zgodę na organizację wycieczek; 

5) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni 

wolne od zajęć;  

6) informuje nauczycieli, rodziców/ opiekunów i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych;  

7) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia 

uczniów;  

8) w sytuacjach szczególnych skraca czas trwania lekcji;  

9) w uzasadnionych przypadkach zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze; 

10) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 

a  w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 

uczniów w budynku szkolnym;  

11) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;  

12) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości                     

o estetykę i czystość;  

13) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;  

14) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie 

pedagogicznej i radzie rodziców;  

15) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

16) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku,  

17) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;  

18) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;  
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19) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;  

20) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie                     

z odrębnymi przepisami;  

21) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

22) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania 

danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:  

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;  

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych;  

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu                          

o opracowane przez siebie kryteria oceny;  

4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;  

5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;  

6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi Szkoły;                                                                                                              

7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                                  

i pracowników;  

8) udziela urlopów zgodnie z Karta Nauczyciela i Kodeksem Pracy;  

9) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;  

10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;  

11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;  

12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi                         

przez organ prowadzący;  

13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  

14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;  

15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania                            

i zatwierdzania;  

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. Sprawuje opiekę nad uczniami:  

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;  

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Szkoły;  

3) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do świadczeń 

socjalnych; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej                       

w Szkole. 
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§ 56. 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Szkoły. 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą              

i aktami wykonawczymi do ustawy.  

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację realizacji 

zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 57.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. Przewodniczący może wyznaczyć                   

do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad 

rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni 

przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 

ewentualnie w dzienniku elektronicznym. W przypadkach wyjątkowych termin 3 - dniowy nie 

musi być przestrzegany.  

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz 

z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy 

do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć 

możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania 

wyjaśnień.  

6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział 

z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział 

w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora Szkoły. 

6a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, 

z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie 

członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela; 

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie videokonferencji. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                          

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,                   

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:  

1) uchwala regulamin swojej działalności;  

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;  

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;  
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4) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;  

5) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego, po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców; 

6) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia lub słuchacza z listy;  

7) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

8a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 7 pkt 2  o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie 

podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

8b.  Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, 

podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący 

szkołę. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych                            

oraz organizację kursów kwalifikacyjnych;  

2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem                     

do użytku szkolnego;  

3) opiniuje propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                        

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;  

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 

i zawodowego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

5) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce;  

6) opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole;  

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

8) opiniuje projekt finansowy Szkoły;  

9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Szkoły;  

10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;  

11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;  

12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;  

13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze;  

10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania 

tekstu jednolitego statutu;  
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2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora Szkoły                         

lub  z innych funkcji kierowniczych w Szkole;  

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;  

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora Szkoły;  

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego;  

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;  

7) ma prawo składania wniosku wspólnie z radą rodziców i samorządem uczniowskim o zmianę 

nazwy szkoły i nadanie imienia Szkole;  

8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;  

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły;  

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;  

11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.  

11. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców 

lub co najmniej 1/3 jej członków.  

12. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady 

pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze 

w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska 

podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                               

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele oraz osoby biorące udział 

w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców/ 

opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

15. Protokoły rady pedagogicznej są gromadzone w rejestrze protokołów. 

16. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej do 7 dni. 

Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum akt, zgodnie                             

z Instrukcją Archiwizacyjną. 

 

§ 58.1. Rada rodziców  jest kolegialnym organem Szkoły.  

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.  

3. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele każdego oddziału szkolnego liceum, technikum 

i szkoły branżowej I stopnia.  
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4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym.  

5. W wyborach, o których mowa w ust. 3 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/ opiekun.  

6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;  

2) szczegółowy tryb wyborów do rady rodziców;  

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.  

7. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.  

8. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.  

9. Rada rodziców w ramach kompetencji stanowiących:  

1) uchwala regulamin swojej działalności;  

2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyczno – wychowawczy.  

10. (uchylono). 

11. (uchylono).  

12. Rada rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez dyrektora;  

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;  

3) opiniuje pracę nauczyciela; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,                              

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.  

13. Rada rodziców może:  

1) wnioskować do dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty;  

2) występować do dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych;  

3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata                          

na stanowisko dyrektora Szkoły;  

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.  

14. 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. 

 

§ 59.1. Samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem, działa w Zespole Szkół                              

w Paczkowie. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Paczkowie. Organy samorządu                       

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany                             
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przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.  

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) samorząd w porozumieniu z dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawach Szkoły każdemu organowi Szkoły.  

7.  Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się                  

do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi 

niezwłocznej.  

8. Samorząd ma prawo opiniować:  

1) wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów;  

2) na wniosek dyrektora szkoły — pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny 

ich pracy zawodowej; 

3) samorząd typuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów 

szkoły.  

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:  

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów                        

do objęcia stanowisk w organach samorządu — wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi Szkoły;  

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; 

może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze 

w szkole;  

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;  

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;  

5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w szkole stosuje 

się odpowiednio.  

 

§ 60.1. Zasady współpracy organów Szkoły  

Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
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umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 

kompetencji.  

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi 

szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.  

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się  do realizacji 

konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego.  

4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany poglądów i informacji.  

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

oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów 

uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.  

6. Rodzice/ opiekunowie i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły 

poprzez swoją reprezentację, tj.: radę rodziców i samorząd uczniowski w formie pisemnej,                     

a radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.           

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.  

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

według zasad ujętych w statucie Szkoły.  

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej                 

i zasad ujętych w niniejszym statucie. 

 

§ 61.1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły  

Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji określonych ustawą i statutem Szkoły. 

2. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i statutem szkoły. 

3. Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach 

lub decyzjach odbywa się: 

1) na posiedzeniach rady pedagogicznej; 

2) na posiedzeniach rady rodziców; 

3) na posiedzeniach samorządu uczniowskiego; 

4) na posiedzeniach samorządu słuchaczy; 

5) w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów szkoły, którzy powiadamiają 

swoich członków; 

6) na tablicy ogłoszeń; 

7) w dzienniku elektronicznym; 

8) poprzez zarządzenia dyrektora Szkoły. 

4. Spory i konflikty pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana 

każdorazowo przez dyrektora Szkoły. 

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły powierza się: 
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1) radzie pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli; 

2) radzie rodziców, gdy dotyczą one rodziców; 

3) radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu, samorządowi słuchaczy, 

gdy dotyczą one uczniów/ słuchaczy. 

6. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy                       

do dyrektora Szkoły;  

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej 

ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;  

3) dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;  

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.  

7. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest 

zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

szkoły, z tym, że dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.  

8. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,                    

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.  

9. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne.  

10. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.  

 

§ 62. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor Szkoły.  

 

ROZDZIAŁ II 

Organizacja nauczania 

 

§ 63.1. Formy działalności dydaktyczno –wychowawczej w jednostce.  

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;  

3) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;  

4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

6) praktyczna nauka zawodu;  

7) zajęcia prowadzone w ramach kursów kwalifikacyjnych.  

2. W Szkole obowiązuje: 

1) 5-dniowy tydzień nauki dla uczniów liceum dla młodzieży; 

2) 3-dniowy tydzień nauki dla klasy I szkoły branżowej I stopnia; 
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3) 2-dniowy tydzień nauki dla klasy II i III szkoły branżowej I stopnia; 

4) kształcenie w formie zaocznej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  

3. (uchylono). 

4. (uchylono). 

 

§ 64. (uchylono). 

§ 65. (uchylono).   

§ 66. (uchylono). 

§ 67. (uchylono).   

§ 68. (uchylono). 

§ 69.(uchylono). 

§ 70. (uchylono). 

§ 71. (uchylono).  

 

§ 72. Organizacja praktycznej nauki zawodu  

1. Praktyczna nauka zawodu realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

odbywa się według programu nauczania zawodu z uwzględnieniem odrębnych przepisów.  

2. Szczegółową organizację praktyczne nauki zawodu określa statut Branżowej Szkoły I Stopnia 

oraz Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół 

w Paczkowie. 

 

§ 73. Szczegółową organizację szkoły określają statuty poszczególnych szkół wchodzących 

w skład Zespołu Szkół w Paczkowie. 

 

 

§ 74. (uchylono).  

 

ROZDZIAŁ III 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 

§ 75. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja wychowania i opieki 

 

§ 76. (uchylono). 

 

§ 77. (uchylono). 
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§ 78. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 79. 1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły, szkoła posiada:  

1) sale lekcyjne;  

2) bibliotekę;  

3) pracownie komputerowe; 

4) sale gimnastyczne; 

5) sekretariaty; 

6) archiwum. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

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

edukacyjnych. 

3. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w ciągu roku szkolnego do 31 stycznia. 

4. 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 wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych                  

do użytku szkolnego. 

5. (uchylono). 

6. (uchylono) 

7 (uchylono). 

8. (uchylono). 

 

§ 80.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego.  

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są                    

w dziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 

§ 81.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów 

nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu                      

przez organ prowadzący Szkołę.  

2. (uchylono). 

3. (uchylono). 

4. (uchylono). 

5. (uchylono). 
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§ 82. (uchylono). 

 

§ 83. (uchylono). 

 

§ 84. (uchylono). 

 

§ 85.1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna  

W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne.  

2. (uchylono). 

3. (uchylono). 

 

§ 86.1. Praktyki studenckie  

Zespół Szkół w Paczkowie może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli 

na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa instytucja kierująca na praktykę.                                    

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada dyrektor Szkoły lub upoważniony nauczyciel. 

 

§ 87.1. W Zespole Szkół w Paczkowie działa biblioteka  

Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarzy oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem 

wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników Szkoły; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.  

2. Zadaniem biblioteki jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;  

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej;  

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;  

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;  

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;  

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów                   

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;  

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;  

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;  

10) współpraca z rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:  
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1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych,  

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,  

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,  

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań                   

i potrzeb,  

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany                   

z nią indywidualny instruktaż,  

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych 

oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych 

szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,  

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem Biblioteki.  

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  

a) przedkładanie dyrektorowi Szkoły projektu potrzeb finansowych biblioteki,  

b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,  

c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcji,  

d) prowadzenie ewidencji zbiorów,  

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,  

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,  

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego 

pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,  

h) planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć 

bibliotecznych i imprez czytelniczych,  

i) składanie do dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 

czytelnictwa w szkole,  

j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.  

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując 

się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów 

i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.  

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania 

zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług 

bibliotecznych określa regulamin biblioteki.  

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Szkoły, który:  

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;  

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi 

według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia 

zawodowego;  
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3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki;  

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;  

5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej;  

6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu 

edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;  

7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie                            

przy zmianie bibliotekarza;  

8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.  

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie 

pracy biblioteki.  

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych 

ofiarodawców. 

 

§ 88.Współpraca biblioteki szkolnej 

1. z uczniami:  

1) wyposażanie uczniów w materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

2) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

3) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań; 

4) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów; 

5) informacja o aktywności czytelniczej. 

2.Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 

1) udostępnianie materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów; 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów; 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli; 

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

9) Rada Pedagogiczna analizuje stan czytelnictwa 2 razy w roku szkolnym. 

3. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami/ opiekunami, środowiskiem i innymi bibliotekami 

odbywa się poprzez: 

1) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom/opiekunom; 

2) informowanie rodziców/ opiekunów o aktywności czytelniczej dzieci; 

3) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

4) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek; 



Statut Zespołu Szkół w Paczkowie 
 

 

 

 
Strona 30 

 
  

6) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim; 

7) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych 

bibliotek; 

8) udział w spotkaniach z pisarzami; 

9) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

4. Każdy czytelnik biblioteki jest zobowiązany do oddawania w określonym terminie 

wypożyczanych zbiorów. Bezwzględnie należy rozliczyć się z biblioteką przed ukończeniem 

Szkoły. 

5. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum                       

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 89.(uchylono). 

 

§ 90.1. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy  

Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor Szkoły.  

 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:  

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole;  

2) koordynowania działań w Szkole;  

3) zwiększenia skuteczności działania;  

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami;                                                                                                                                                                                                   

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych;  

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;  

7) doskonalenia współpracy zespołowej;  

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami;  

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania                       

i organizacji  

10) ograniczenia ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności                                 

w wykonywaniu zadań;  

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.  

3. W Zespole Szkół w Paczkowie powołuje się zespoły stałe i doraźne:  

1) Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych                      

na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć; 

2) Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.  

4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.  

5. W Zespole Szkół w Paczkowie powołuje się następujące stałe zespoły:  

1) humanistyczny;  

2) matematyczno – przyrodniczy;  
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3) języków obcych; 

4) wychowawczy. 

 

§ 91. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez 

stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Doradztwo zawodowe 

 

§ 92. Szczegółową organizację doradztwa zawodowego w Szkole określa Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół w Paczkowie. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wolontariat 

 

§ 93. (uchylono). 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

 

§ 94.1 Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

2. Współpraca Szkoły z poradnią polega na:  

1) opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej                    

o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce;  

2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży;  

3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceń 

poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;  

4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;  

5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą                          

i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych.  

3. Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega na: 

1) wspieraniu Szkoły w działalności wychowawczej i profilaktycznej;  

2) udziale uczniów w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez te instytucje                           

(np.: warsztaty, pogadanki, konkursy, projekcje filmów, występy teatralne); 
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3) wypracowaniu wspólnych projektów w zakresie wychowania i profilaktyki oraz czynny udział 

uczniów w tym zakresie. 

 

DZIAŁ IV  

Wewnątrzszkolna procedura oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                            

i słuchaczy Zespołu Szkół w Paczkowie 

 

§ 95.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

2.Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania określają odpowiednio statuty szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie.  

4. – 27 (uchylono). 

 

§ 96. (uchylono). 

§ 97. (uchylono). 

§ 98. (uchylono). 

§ 99. (uchylono). 

§ 100. (uchylono). 

§ 101. (uchylono). 

§ 102. (uchylono). 

§ 103. (uchylono). 

 

DZIAŁ V  

Społeczność szkoły  

 

ROZDZIAŁ I 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 104.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych                        

przez Szkołę;  

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów                         

do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego 
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podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;  

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;  

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

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

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;  

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,                    

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznawanie i rozwijanie 

predyspozycji i uzdolnień ucznia;  

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, 

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;  

8) wnioskowanie do dyrektora Szkoły o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania  

nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;  

9) aktywny udział w pracach zespołu do spraw  pomocy psychologiczno-pedagogicznej                      

oraz innych do, których nauczyciel należy;  

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni 

specjalistycznej;  

11) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, 

ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 

według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;  

12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, między innymi 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowani do udziału              

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;  

13) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;  

14) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;  

15) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;  

16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, 

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych 

przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym 

planem WDN;  

17) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole 

zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;  
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18) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;  

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie wpisów                   

do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

20) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej 

ucznia;  

21) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców/ 

opiekunów;  

22) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;  

23) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców/ opiekunów, po uprzednim przedstawieniu ich 

do zaopiniowania przez radę pedagogiczną;  

24) uczestniczenie w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;  

25) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe                      

i egzaminu maturalnego.  

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:  

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami                   

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;  

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze                   

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym.  

2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących w szczególności zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądów uczniów. 

 

§ 105.1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
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rozwojowych wychowanków;  

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;  

4) udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                                

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;  

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami;  

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;  

8) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy                      

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;  

9) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;  

10) rozwijanie pozytywnej motywacji do uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy;  

12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie                          

nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 

wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 

obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;  

13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami ― życzliwości, 

współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich 

koleżeństwa  

i przyjaźni, kształtowanie odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas, pomieszczeń i terenu 

szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;  

14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości 

i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań, interesowanie się udziałem uczniów                          

w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach  i organizacjach;  

15) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, między 

innymi poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;  

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 

organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi;  
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17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;  

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami/ opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;  

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar,                          

ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania                          

i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych, dotyczących 

klas:  

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;  

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;  

4) wypisuje świadectwa szkolne lub zaświadczenie ukończenia kursu;  

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.  

 

§ 106.1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym                                 

jego nadzorowi;  

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających                  

od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na 

poręcze schodów, parapety okienne i inne); 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;  

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych;  

5) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;  

6) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 
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4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły.  

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.  

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.  

7. Nauczyciel jest zobowiązany do zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć                     

przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach         

z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu 

czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu 

i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji 

elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla 

bezpieczeństwa uczniów.  

8. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których 

mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa.  

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.  

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

w szkole.  

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów/ słuchaczy ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, 

obowiązującej w szkole.  

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie/ grupie:  

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji                     

nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. 

Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;  

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;  

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować 

go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić 

mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. 

Jeśli jest to nagły wypadek należy powiadomić dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;  

5) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;  

6) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;  

7) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.  
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13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów/ słuchaczy z:  

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;  

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;  

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;  

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.  

14. W Zespole Szkół w Paczkowie dwa razy w roku przeprowadzane są przeglądy warunków pracy 

i nauki przez zespół powołany zarządzeniem dyrektora Szkoły. Na podstawie wniosków o stanie 

bhp sporządzonych przez zespół, dyrektor Szkoły wydaje stosowne polecenia pracownikowi 

gospodarczemu do wykonania w celu usunięcia zagrożeń lub zabezpieczenia do czasu naprawy. 

 

§ 107. 1. Do zadań pedagoga należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 

wspieranie mocnych stron ucznia;  

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym ucznia;  

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;  

4) wspieranie rodziców/ opiekunów w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;  

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej zarówno uczniom, 

rodzicom/opiekunom prawnym, jak i nauczycielom;  

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;  

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców/ opiekunów  

i wychowawców;  

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się                   

w trudnej sytuacji życiowej;  

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców/ opiekunów oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania;  

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

12) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  

13) przewodniczenie zespołom do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

14) realizacja zadań przypisanych zespołom;  

15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 108. Zadania doradcy zawodowego  

1.W celu udzielania uczniom/słuchaczom i ich rodzicom/ opiekunom poradnictwa zawodowego  
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w Szkole zatrudnia się szkolnego doradcę zawodowego. 

2. Szkolny doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio dyrektorowi 

Szkoły. 

3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/ słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe; 

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego; 

3) współpraca z gronem pedagogicznym, wychowawcami i rodzicami/ opiekunami; 

4) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy; 

5) współpraca ze wszystkimi szkołami na terenie gminy; 

6) śledzenie losów absolwentów Szkoły; 

7) koordynowanie pracy Szkolnego Ośrodka Kariery; 

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

9) wskazywanie rodzicom/ opiekunom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji 

na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, 

trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;  

10) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom/ opiekunom;  

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.  

 

§ 109. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi 

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.  

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika.  

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:  

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;  

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;  

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli 

prawo tego nie zabrania;  

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;  

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;  

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;  

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;  

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych oświadczenia o stanie majątkowym.  

 

§ 110. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny 

Szkoły.  
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§ 111. 1. W Zespole Szkół w Paczkowie tworzy się stanowiska kierownicze, stosownie                         

do stopnia zorganizowania Szkoły:  

1) kierownik szkolenia praktycznego,  

2) główny księgowy.  

2. Zakres obowiązków związany ze stanowiskami wymienionymi w punkcie 1 określa dyrektor 

Szkoły.  

3. Dyrektor Szkoły w miarę potrzeb, a także w miarę posiadanych zasobów finansowych może 

tworzyć inne stanowiska kierownicze oprócz wymienionych w punkcie 1 za zgodą organu 

prowadzącego.  

 

§ 112. 1. W Zespole Szkół w Paczkowie obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora 

Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych                           

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

 

§ 113. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.  

 

ROZDZIAŁ II 

Uczniowie szkoły 

 

§ 114.1. Zasady rekrutacji uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół                             

w Paczkowie ustalane są corocznie według odrębnych rozporządzeń i umieszczane na stronie 

internetowej szkoły.  

2. – 8. (uchylono). 

 

§ 115. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne 

przepisy.                                                                                                                           

 

§ 116. (uchylono). 

§ 117. (uchylono). 

§ 118. (uchylono). 

§ 119. (uchylono). 

§ 120. (uchylono). 

§ 121. (uchylono). 

§ 122. (uchylono). 

§ 123. (uchylono). 

§ 124. (uchylono). 
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§ 125. (uchylono). 

§ 126. (uchylono). 

§ 127. (uchylono). 

§ 128. (uchylono). 

§ 129. (uchylono).  

 

ROZDZIAŁ IV 

Prawa i obowiązki słuchacza szkoły dla dorosłych 

 

§ 130. (uchylono). 

§ 131. (uchylono). 

§ 132. (uchylono). 

§ 133. (uchylono).  

 

DZIAŁ VI  

Gospodarka finansowa Szkoły  

 

§ 134. Działalność gospodarcza i finansowa Szkoły regulowana jest odrębnymi przepisami.  

 

§ 135. Szkoła może częściowo finansować swoją działalność ze środków pochodzących                          

z działalności zarobkowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym – aktach 

prawa miejscowego.  

 

§ 136. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje charytatywne na terenie szkoły mogą 

być przeprowadzane jedynie za zgodą dyrektora Szkoły i na zasadach przez niego ustalonych.  

 

DZIAŁ VII  

Ceremoniał szkolny 

 

§ 137. 1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny Zespołu Szkół w Paczkowie wspólny dla wszystkich 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

2.Szkoła posługuje się sztandarami podczas uroczystości szkolnych, państwowych, kościelnych, 

regionalnych lub okolicznościowych z udziałem sztandarów Szkoły. 

3.Zespołu Szkół w Paczkowie posiada: 

1) sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowe w Paczkowie, 

2) wspólny sztandar dla Technikum w Paczkowie i Branżowej Szkoły I stopnia im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Paczkowie. 

4. Stałe uroczystości szkolne (z udziałem pocztu sztandarowego):  

1) rozpoczęcie roku szkolnego;  

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych;  

3) Dzień Edukacji Narodowej;  
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4) Rocznica Odzyskania Niepodległości;  

5) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;  

6) pożegnanie absolwentów;  

7) zakończenie roku szkolnego. 

5. Uroczystościom szkolnym przewodniczy dyrektor lub wyznaczona osoba.  

6. W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy. 

7. Szkoła posługuje się logiem/ zmiennym znakiem graficznym, które używane są na wszystkich 

pismach wychodzących ze Szkoły. 

 

DZIAŁ VIII  

   Przepisy końcowe  

 

§ 138. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 139. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 

wszystkich pieczęci.  

 

§ 140.1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.  

Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1) organów Szkoły,  

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany 

przepisów.  

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.  

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie 

obwieszczenia. 

 

§ 141. Uchwałą Nr ….......Rady Pedagogicznej z dnia …  listopada 2021 r. przyjęto                                   

do stosowania.  

 

 

………………………….  

       /dyrektor  szkoły/ 


