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Wstęp 

1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o: 

1) Zespole – rozumie się przez to Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce; 

2)  szkole - rozumie się przez to Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce; 

3)  ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4)  Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela; 

5) nauczycielu – rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zespołu; 

6)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
7) komisji rekrutacyjnej - rozumie się przez to zespół powołany przez dyrektora spośród 

nauczycieli w składzie: dyrektor lub wicedyrektor i wychowawcy; 

8)  semestrze – rozumie się przez to okres lub półrocze; 

9)  o okresie dotyczy to szkół dla młodzieży, a gdy o semestrze dotyczy to szkoły dla 

dorosłych; 

10) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły;  

11)  technikum – należy przez to rozumieć 4-letniąśrednią szkołę zawodową, przygotowującą 

do podjęcia pracy zawodowej i umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika i matury;  

12) zasadniczej szkole zawodowej - należy przez to rozumieć 3-letnią szkołę na podbudowie 

programowej gimnazjum, przygotowującą ucznia, w ramach realizacji obowiązku nauki, do 

podjęcia pracy zawodowej i umożliwiającą potwierdzenie kwalifikacji zawodowych  

w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym;  

13) uczniu dotyczy to szkoły dla młodzieży, słuchaczu dotyczy to szkoły dla dorosłych 

 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę:  

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  

im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce  

2. Szkoła mieści się w Ostrołęce, przy ul. Batalionu Czwartaków 4; 

3. W skład zespołu szkół wchodzą następujące szkoły:  

1) /uchylony/ 

2) IV Liceum Ogólnokształcące,  

3) Technikum Nr 2,  

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,  

5)  II Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych,  

6) /uchylony/ 

6a) /uchylony/ 

7) Policealna Szkoła Nr 2;  

8) Branżowa Szkoła I stopnia 

4. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.  

5. Organem prowadzącym jest  Miasto Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce, Plac Bema 1.  

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty .  

7. Szkoła posiada: internat, warsztaty, gabinet higieny szkolnej, świetlicę szkolną, bibliotekę,  
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czytelnię, sale gimnastyczne, salę konferencyjno-ćwiczeniową, kompleks boisk szkolnych, 

pokój nauczycielski, izbę tradycji,  gabinet pedagoga szkolnego, pomieszczenie dla Szkolneg

o Ośrodka Kariery , sklepik szkolny, radiowęzeł, archiwum, klasopracownie  i  pracownie,  

szatnie, pomieszczenia administracji oraz monitoring wizyjny.  

8. Na terenie szkoły funkcjonuje Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, który 

działa  na  podstawie  odrębnego statutu. 

 

 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 2. 

1. „Odwołując się do chrześcijańskiego systemu wartości, szkoła zapewnia tolerancję 

w zakresie poglądów i szacunek dla postaw ludzkich. W swojej działalności kieruje się  

najlepszymi tradycjami szkolnymi, a zwłaszcza zasadą szacunku dla prawdy i obowiązku jej  

głoszenia,  poszanowania zasad prawa naturalnego, godności ludzkiej, praw człowieka,  

miłości do ojczyzny, odpowiedzialności za siebie i innych”. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach  

wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym, programie profilaktyki, które 

są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Szkoła  respektuje 

zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka, w szczególności:  

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

nia szkoły; 

2)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia  

lub  wykonywania wybranego zawodu; 

3)  kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

4)   organizuje naukę religii/etyki na życzenie rodziców lub pełnoletniego ucznia; życzenie 

uczestniczenia w zajęciach religii/etyki wyraża się w formie jednorazowego pisemnego 

oświadczenia woli; w trakcie nauki oświadczenie woli można zmienić; po złożeniu 

oświadczenia uczestniczenia w odpowiednich zajęciach udział ucznia jest w nich 

obowiązkowy; 

a) uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć, 

b) w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice wyrażą wolę uczestniczenia zarówno   

w zajęciach z religii, jak i z etyki szkoła umożliwia uczniowi udział w zajęciach z obu 

przedmiotów i umieszcza odpowiednio godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych, 

c) w przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach wymienionych podpunkcie 4, szkoła 

zapewnia mu opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć, 

d) zajęcia religii/etyki są organizowane dla grup liczących 7 i więcej uczniów, 

e) zajęcia religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych, 

f) w przypadku, gdy na zajęcia religii/etyki zgłosi się mniej niż 7 osób, dyrektor przekazuje 

oświadczenia do organu prowadzącego, który w porozumieniu z właściwym kościołem lub 

związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę 

etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych, 

g) w sytuacjach, jak w podpunkcie f podstawę wpisania ocen z religii/etyki do arkusza ocen  

i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki, 

prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych, 

h) ocena z religii/etyki  wlicza się do średniej ocen, ale nie ma wpływu na promocję ucznia, 
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i) w przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie  

i w arkuszu ocen umieszcza się średnią z dwóch przedmiotów, 

j) za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie 

kościoła lub związku wyznaniowego, 

5)  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 
6) doskonali umiejętność czytania – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  

7) kształtuje myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  

8) kształtuje  myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;  

9) kształtuje umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno  

w mowie, jak i w piśmie;  

10) kształtuje umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -

komunikacyjnymi;  

11) kształtuje umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  

12) kształtuje umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  

13) kształtuje umiejętność pracy zespołowej. 

4. Podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy 

szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą: efektów w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki oraz realizacji celów statutowych, organizacji procesów kształcenia, 

wychowania i opieki, tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, współpracy  

z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zarządzania szkołą. 

5. Może  realizować innowację pedagogiczną. 

6. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności 

państwa. 

 

 

§ 3. 

1. Statut określa sposób realizacji zadań wynikających z ustawy oraz określa zakres i sposób  

wykonania zadań opiekuńczych i wychowawczych. 

2.  Szkoła w szczególności: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

2)  udziela uczniom pomocy psychologicznej – pedagogicznej; 

3)  organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, tworząc  

w miarę potrzeb oddziały integracyjne oraz organizując nauczanie indywidualne; 

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz realizowanie indywidualnych programó

w nauczania; 

5)  wykształcenie ogólne realizuje głównie przez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących,

języków obcych, informatyki oraz teoretycznych  zawodowych przedmiotów i ochrony  

środowiska; realizacja zadań wychowawczych wymaga umiejętnego, wydobywaniaw naucza

niu poszczególnych przedmiotów wartości wychowawczych i poznawczych oraz   

wykorzystania możliwości wychowawczych w czasie praktyki zawodowejprzy wdrażaniu do 

samodzielnej pracy oraz rozwijania zamiłowania do  samokształcenia,  

6) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez wychowawców oddziałów oraz pozostałych 

nauczycieli, przy współpracy z rodzicami i zakładami pracy, w których odbywa się praktyka  

zawodowa i zajęcia praktyczne; 
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7) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć, poprzez nauczycieli 

wszystkich przedmiotów; 

8) poprzez wychowawców oddziałów lub wybranych opiekunów sprawuje opiekę nad  

uczniami w czasie zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych, prac porządkowych itp. 

oraz imprez z udziałem młodzieży, odbywających się poza terenem szkoły; 

9) organizuje opiekę w czasie trwania wycieczek szkolnych ujętych w planie wycieczek  

zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych; 

10) organizuje opiekę podczas przerw międzylekcyjnych w budynkach szkolnych oraz szatniach  

uczniowskich poprzez wyznaczonych nauczycieli według opracowanych harmonogramów; 

11)  udziela pomocy uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych, 

potrzebne są szczególne formy opieki, np. stała bądź doraźna pomoc materialna, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia związane 

z wyborem zawodu i planowaniem kariery, organizowane są porady i konsultacje 

12)  organizuje praktykę zawodową w zakładach o odpowiednim poziomie organizacyjno-

technicznym i technologicznym, praktyka ta odbywa się pod nadzorem szkoły i według programu

uzgodnionego z zakładem pracy; 

13) zajęcia praktyczne organizuje w zakładach pracy oraz w pracowniach zajęć praktycznych; 

14) zapewnia opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi; 

15) kształtuje zdrowy styl życia i wpaja dobre obyczaje; 

16)  umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej i światowej.  

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, na cały  tok    

nauczania w danym typie szkoły.  

 

 

Organy szkoły i ich kompetencje  

 

§ 4. 

1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor szkoły, który jest dyrektorem Zespołu;  

2) rada pedagogiczna Zespołu;  

3) rada rodziców – wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu; 

4) samorząd uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu; 

5) samorząd słuchaczy. 

 
 

2. Dyrektor szkoły w szczególności :  

1)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz; 

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;  

3)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących  

i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę      

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może  

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

6)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
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7) realizuje obowiązki przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; 

8)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych – dokonuje oceny pracy nauczycieli,  

9) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły, skreślenie  

następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego; 

10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników  

nie będących nauczycielami; dyrektor w szczególności decyduje w sprawach, zatrudnienia 

i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawania im nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnienia także wymierzania kar porządkowych; 

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

12) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, 

po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami 

rynku pracy; 

13) przewodniczy radzie pedagogicznej; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku nauki, 

15) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów; 

16) rozstrzyga sprawy sporne między organami; 

17) dba o powierzone mienie; 

18) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków  

określonych  odrębnymi przepisami; 

20) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioski ze 

sprawowania nadzoru pedagogicznego; 

21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami; 

22) odpowiada za realizację zaleceń, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

23) powołuje dla każdego ucznia wymagającego ppp zespół  

24)/uchylony/; 

25) ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej  

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy  będą realizowane; 

26) informuje na piśmie rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia) o ustalonych dla ucznia 

formach, sposobach i okresie udzielania pomocy, w którym poszczególne formy pomocy będą

realizowane; 

27) na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia może zezwolić na indywidualny tok nauki; 

28) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców organizuje indywidualne nauczanie ucznia, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Zgodnie z art. 71b ust 5c 

i 5d ustawy o systemie oświaty nauczanie indywidualne dyrektor szkoły organizuje  

w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób zapewniający wykonanie określonych  

w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Dyrektor szkoły, organizując indywidualne nauczanie, przestrzega zapisów rozporządzenia  

w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz 

innych przepisów prawa oświatowego w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie ramowych planów nauczania, w szczególności w zakresie: 

a) przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami, 

b)  tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego. 

Organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapewnienia 

uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze 
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szkolnego planu nauczania. Uczeń może być, na podstawie odrębnych przepisów, zwolniony 

z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego. 

a) organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia konieczność 

zapewnienia uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających ze szkolnego planu nauczania; uczeń może być, na podstawie odrębnych 

przepisów, zwolniony z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego; 

b) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor szkoły 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowym 

zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków 

miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania; 

c) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym;  

d) zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane z oddziałem w szkole lub 

indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole w zakresie określonym w orzeczeniu  

w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

e) na podstawie dostarczonego orzeczenia dyrektor szkoły opracowuje organizację 

indywidualnego nauczania; 

f) godziny zajęć edukacyjnych realizowanych z oddziałem w szkole nie są wliczane do 

godzin indywidualnego nauczania; 

g) ustalona przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizacja  

indywidualnego nauczania stanowi podstawę do wydania przez dyrektora szkoły zarządzenia  

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania. 

3. Rada pedagogiczna:  

1)  w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy, pełniący funkcję instruktorów praktycznej 

nauki zawodu; w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym,

osoby zaproszone  przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej  

w tym przedstawiciele  stowarzyszeń i organizacji, których cele statutowe są zbieżne z działal

nością szkoły;  

2)  rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności;  

3)  /uchylony/; 

4)  zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie/semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania  

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

bieżących potrzeb;  

5)  zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu 

prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej; 

6)  przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedz

ialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie  

z regulaminem rady;  

7) /uchylony/; 

8) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

b) /uchylony/; 

c) uchwalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  
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g) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia 

pracy szkoły, 

9) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej  połowy jej członków; 

10) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły,  

c) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych, 

11)  dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa; 

o  wstrzymaniu  wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący  

szkołę i organ nadzoru pedagogicznego, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa;  decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna; 

12) członkowie rady pedagogicznej ( nauczyciele) podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.); 

13) dyrektor szkoły z urzędu występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 

prawa, zostaną naruszone; 

14) osoby, biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej, są zobowiązane do nieujawniania  

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.      

4.  Rada rodziców:  

1)  reprezentuje ogół rodziców uczniów, w jej skład wchodzą: po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego 

oddziału; wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

2)  uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły; 

3)  może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami  

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

4) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusz  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

5)  uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki

oraz opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, decyzje 

dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji   

z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, propozycję dyrektora zawierającą zestaw 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym , w przypadku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika 

z poza podręczników oferowanych przez właściwego ministra także projekt planu finansowego  

składanego przez dyrektora szkoły; 

6)  jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska   

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor szkoły         

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ten obowiązuje do   

czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5.Samorząd uczniowski:  

1) tworzą go wszyscy uczniowie szkoły;  

2) zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przezogół

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;  
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3) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami prawa;  

4) samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania: z jego treścią, celem i stawianymi  

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,  

d) prawo redagowania gazety szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej,   

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  

organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem,  

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

5). Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu: 

1) przewodniczący SU zgłasza chęć działania opiekunowi, a ten przedstawia go dyrektorowi 

szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem 

jest koordynacja zadań wolontariackich 

1) Kandydatów  do rady wolontariatu w formie pisemnej zgłaszają na formularzach 

zgłoszeniowych uczniowie do opiekuna SU 

2) SU przeprowadza zebranie wyborcze w czasie i miejscu ustalonym z opiekunem SU 

3) W zebraniu może uczestniczyć każdy uczeń ZSZ Nr 2 

4) Zebranie wyborcze prowadzone jest przez przewodniczącego SU 

5) Głosowanie jest tajne 

6) W skład rady wolontariatu wchodzą trzy osoby, które uzyskały największą, ważną liczbę 

głosów. 

7) Czynności związanych z weryfikacją formalną oddanych kart do głosowania, zliczeniem 

oddanych głosów, podsumowaniem głosowania oraz sporządzeniem protokołu  głosowania 

dokonuje komisja skrutacyjna. Następnie przewodniczący zebrania przekazuje protokół 

opiekunowi SU 

8) Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od wyników wyborów w terminie 2 dni od 

daty ich ogłoszenia 

6. Samorząd słuchaczy 

W Szkole działa samorząd słuchaczy. Tworzą go wszyscy słuchacze szkoły. Utworzenie 

Samorządu Słuchaczy ma na celu umożliwienie słuchaczom wyrażania opinii o działalności 

szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.  Do kompetencji Samorządu Słuchaczy 

należy w szczególności: 

1) występowanie z wnioskiem do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły w sprawach  

dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy w szczególności:   

a)  prawa do zapoznawania się z programami nauczania i stawianymi wymaganiami,  

b)  prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,   

c)  prawa do organizacji życia szkolnego zapewniającego właściwe proporcje, 

d)  między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

e)  prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu słuchaczy.  

7.  Organy szkoły współpracują ze sobą w celu wykonywania swoich zadań statutowych. 

8.  W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych ustala się zasady ich rozwiązywania. 

1)  Konflikty między uczniami w klasie rozwiązuje zgodnie z kompetencjami wychowawca 

klasy przy udziale klasowej rady uczniowskiej i klasowej Rady Rodziców; 
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2)  Konflikty między uczniami różnych klas i szkół rozwiązują wicedyrektorzy w ramach 

pracy zespołu wychowawczego przy udziale samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców; 

3)  Konflikty między uczniami i nauczycielami rozwiązują wicedyrektorzy przy udziale 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego; 

4)  Konflikty między rodzicami i nauczycielami rozwiązują wicedyrektorzy przy udziale 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

5) Konflikty między nauczycielami w tym także nauczycielami pełniącymi funkcje 

kierownicze (z wyjątkiem dyrektora) rozwiązuje Dyrektor Zespołu przy udziale 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej, a w razie konieczności także przedstawicieli szkolnej 

Rady Rodziców; 

7. Od podjętych uzgodnień i decyzji w sprawach konfliktowych można się odwołać  

w sprawach przedstawionych w ustępach 1 – 2 do Dyrektora Zespołu. Jego rozstrzygnięcia są 

ostateczne. Rozstrzygnięcia, które nie satysfakcjonują skłóconych stron wymienionych  

w  ustępach 3, 4, 5 mogą być wyrażone w postaci skargi skierowanej do kuratora oświaty.  

 

§ 5. 

1. W szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.    

Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii

organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

                                                                               

 

§ 5a. 

1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kierunku 

dalszego kształcenia a także działa z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc uczniom i rodzicom. Dyrektor szkoły może zatrudnić doradcę zawodowego. 

 

 

Współpraca z rodzicami  

§ 6. 

1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania a mianowicie: 

1) rodzice są zapoznawani w każdym roku szkolnym z zamierzeniami dydaktycznymi,  

finansowymi  i wychowawczymi; 

2) wychowawcy oddziałów zapoznają rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania,  

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;  

3) /uchylony/; 

4)/uchylony/; 

5) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnym na koniec roku szkolnego, rodziców 

informują wychowawcy klas informacja może być przekazana za pośrednictwem uczniów, pocztą

lub podczas zebrania rodzicielskiego; fakt poinformowania rodziców o  

przewidywanych ocenachkońcoworocznych  należy odnotować w dzienniku lekcyjnym, podając f

ormę w jakiej informacji  udzielono.  

6. W szkole są planowane zebrania z rodzicami według harmonogramu opracowanego na 

początku każdego roku szkolnego. 

 

 

 Organizacja szkoły  

 

§ 7. 

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

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  
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2. Szczegółowa organizacja całokształtu pracy szkoły w danym roku szkolnym ujęta jest  

w arkuszu organizacyjnym, opracowanym przez dyrektora szkoły, na podstawie planów 

nauczania oraz  planu finansowego szkoły w terminie do końca kwietnia każdego roku,  

a następnie zatwierdzana  przez organ prowadzący szkołę.  

3.  W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,   

wynikających z planów nauczania oraz innych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę. Na podstawie arkusza ustala się tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć  edukacyjnych opracowany zgodnie z uwzględnieniem higieny 

pracy umysłowej uczniów. Może być zmieniany w trakcie roku szkolnego. 

 

 

§ 8. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

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

a także dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy. 

psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

Dodatkowe zajęcia  edukacyjne mogą być prowadzone przez wolontariuszy. 

2. W oddziale uczy się przeciętnie od 24 do 30 uczniów.  

3. Podział na grupy przewiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami z takich przedmiotów jak:

informatyka, wychowanie fizyczne, języki obce, zajęcia praktyczne oraz zajęcia  

w specjalistycznych  pracowniach.  

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

z  uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych. Ilość uczniów w zespole międzyoddzi

ałowym liczy  nie mniej niż  12 uczniów. 

5. Podczas zajęć edukacyjnych nad uczniami sprawuje opiekę przynajmniej jeden nauczyciel.  

6. /uchylony/; 

7. /uchylony/; 

8.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów  

(także  całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.  

9.  Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel   

danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano dzień i godzinę  

wyjścia ze   szkoły.  

10. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu  

odpowiedniej opieki 

11. /uchylony/ 

§ 9. 

1. Tygodniowy rozkład zajęć dla klas obejmuje wszystkie przedmioty wynikające z planu nau

czania oraz zajęcia nadobowiązkowe wynikające z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

szkoły.  

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

w systemie  klasowo-lekcyjnym oraz pracowni szkolnej  

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
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4. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, godzina pracy w świetlicy, internacie, bibliotece, 

pedagoga/psychologa, doradcy zawodowego, zajęć specjalistycznych wynosi 45 minut. 

5. Zgodnie z obowiązującym planem nauczania, zachowując ogólny tygodniowy czas nauki,  

nie przewiduje się dłuższego pobytu ucznia w szkole niż 8 godzin lekcyjnych.  

6. Uczniowie klas wielozawodowych oraz zasadniczej szkoły zawodowej mogą odbywać 

poszczególne zajęcia edukacyjne na terenie innych jednostek organizacyjnych.  

7. W szczególnych przypadkach (klęski żywiołowe, awarie urządzeń warunkujących  

funkcjonowanie szkoły itp.), dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji lub odwołanie  

zajęć na określony czas.  

8. W szkole dokumentacja jest prowadzona w formie papierowej i, elektronicznej 

9. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia szkoła prowadzi dziennik zajęć 

 w formie elektronicznej. 

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego reguluje załącznik nr 4  

do statutu szkoły 

 

 

§ 10. 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne, a także organizowanie specjalistycznych  

wycieczek zawodowych i dydaktycznych, jest możliwe poza systemem klasowo-lekcyjnym  

w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych.  

2. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyoddziałowych liczba    

uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów.  

3.Uczeń może zmienić oddział  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia 

ucznia szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego 

typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

4. W szkole  są organizowane  zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Są one 

obowiązkowe, chyba że rodzic lub uczeń pełnoletni wyrazi sprzeciw w formie pisemnej. 

 

                                                                            § 11.  

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy oraz studentów szkółwyższych kształcących 

nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

 

                                                                            § 12.  

1. Praca szkołydla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej: 

1) zajęcia edukacyjne w szkole zaocznej odbywają się w piątki od godziny 15.00, soboty  

i niedziele zgodnie ze  zmiennym planem lekcyjnym ogłaszanym co dwa tygodnie.  

2. Sprawy administracyjno-obsługowe słuchaczy prowadzi oddzielny sekretariat wydziału dla  

dorosłych.  

3. Słuchaczy szkoły dla dorosłych obowiązują zapisy statutu dotyczące zmiany obuwia  

i noszenia karty szkolnej.  

4. Ocenianie reguluje wewnątrzszkolny regulamin oceniania szkoły dla dorosłych.  

5. /uchylony/ 

                                                                           § 13.  

1. Uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła zapewnia miejsca  

w internacie.  

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35 osób,  
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z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków 

niepełnosprawnych  odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym: 

1) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – do 8;  

2) dla uczniów niewidomych i słabo widzących – do 10; 

3) dla uczniów z chorobami przewlekłymi – do 16;  

4) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi –  do 8;  

5) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – do 12.  

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą  

w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.  

5. Za zgodą organu prowadzącego w internacie można zatrudnić wychowawcę  opiekuna  

nocnego.  

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa odrębny regulamin.  

 

 

     § 14. 

 

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

ów, zadańdydaktyczno wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracynauczyciela, po

pularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. Z biblioteki  

mogą  korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

   2.Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:  

1) gromadzenie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;  

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo -informacyjnego uczniów.  

3.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i  po 

ich zakończeniu.  

4. /uchylony/ 

5. Do podstawowych form pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza należą:  

1) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych,  

2) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,  

3) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczo- 

informacyjnego,  

4) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania

kultury czytelniczej uczniów,  

5) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz  przygotowywanie

analiz czytelnictwa na posiedzenia rady pedagogicznej,  

6) współpraca z rodzicami uczniów oraz ze szkolnymi organizacjami,  

7) sprawowanie opieki nad zasobami multimedialnymi biblioteki, 

8) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i reklamy książek.  

6. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły,  

wieku i poziomu intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy oraz własnych  

predyspozycji  i zainteresowań.  

7. Dla uczniów dojeżdżających, szkoła stwarza możliwość pobytu w czytelni biblioteki.  

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.  

 

 

§ 15 . 



15 
 

1. Świetlica szkolna jest jedną z agend szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów oraz zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły. Do podstawowych form  

organizacji pracy świetlicy należą:  

1) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, udostępnienie sprzętu rtv, gier świetlicowych, 

prasy; 

2) rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką:  

a) udział w organizowaniu uroczystości szkolnych, 

b) udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych,  

c) praca w kołach zainteresowań: kole recytatorskim i kole plastycznym,  

3) kształtowanie postaw i rozwój intelektualny młodzieży;  

4) działalność korekcyjno-wychowawcza; 

5) rozwijanie inwencji uczniów, współpraca z różnymi agendami i organizacjami szkoły; 

6) przygotowanie i propagowanie konkursów;  

7) organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla kultury i sztuki, regionu,  itp.; 

8) szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa odrębny regulamin.  

 

                                                                § 16. 

1. Szkolna Izba Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich, patrona ZSZ Nr 2, funkcjonuje na  

podstawie decyzji dyrektora szkoły zatwierdzonej na zebraniu Koła Przyjaciół w Zespole  

Szkół  Zawodowych Nr 2 w dniu 29.04.1993 r. oraz na podstawie umowy patronackiej zawartej

29.09.1995 r.pomiędzy  szkołą a Muzeum Okręgowym w Ostrołęce. 

2. Celem funkcjonowania Izby jest :  

1) przekazywanie wiedzy z zakresu historii i tradycji patrona szkoły;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego z młodzieżą w oparciu o wzory 

czerpane z historii i tradycji patrona;  

3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej poprzez:  

a) udostępnianie do zwiedzania stałej ekspozycji młodzieży i mieszkańcom Ostrołęki i okolic, 

b) współorganizowanie konkursów i quizów na temat 5 Pułku Ułanów Zasławskich, 

c) współorganizowanie dorocznych Świąt Pułkowych,        

d) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z muzeami i weteranami, związanych   

z pogłębianiem wiedzy na temat patrona, 

4) przy Izbie funkcjonuje Młodzieżowe Koło Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich; 

5) szczegółowe zasady funkcjonowania Izby Tradycji określa odrębny  regulamin.  

 

§ 16a. 

1. Nauczyciele pracujący w jednym oddziale tworzą zespól nauczycielski, którego zadaniem 

jest w  szczególności: 
1) ustalanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz modyfikowanie go w 

miarępotrzeb;  

2) koordynowanie ścieżek edukacyjnych; 

3) analiza ocen z zachowania i udział w ich ustalaniu; 

4) współpraca z pedagogiem szkolny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy . 
 

§ 17. 

/uchylony/ 

 

 

§ 18. 

1. W szkole obowiązuje szkolny zestaw programów i podręczników uchwalony  w następujący

m trybie: 

1) nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręcznikówd
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opuszczonych przez ministra edukacji narodowej, następnie rada pedagogiczna ustala w drodzeu

chwały  odpowiednie zestawy programów i szkolny zestaw podręczników,  

2) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez  

trzy/cztery lata szkolne, w uzasadnionych przypadkach zmiany mogą być dokonane wcześniej.

Zestawy programów i podręczników opracowane według nowych zasad będą obowiązywać  

w klasach rozpoczynających cykl kształcenia, pozostałe klasy mogą korzystać z wybranych  

wcześniej programów i podręczników,  

3) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy programówi podręcznik

ów, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

w terminie  zgodnym z ustawą, 

4) dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne, umożliwiające obrót używanymi 

 podręcznikami na terenie szkoły.  

 

 

§ 19. 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia lub inne organizacje, jeśli dyrektor szkoły, po   

uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, rady pedagogicznej, wyrazi na ich   

działalność  zgodę i będzie w stanie stworzyć na terenie szkoły warunki do ich działania.  

 

 

Pracownicy szkoły i ich kompetencje  

 

                                                                         § 20. 

1. Pedagog szkolny /psycholog/ w szczególności: koordynuje opiekę pedagogiczno-

psychologiczną nad uczniami, wspomaga realizację programu wychowawczego i programu 

profilaktyki. 

2. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych. 

3. Współorganizuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli. 

4. Koordynuje prace z zakresu orientacji zawodowej.  

5. Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, znajdującym się  

w  trudnej sytuacji życiowej. 

6. Współdziała z samorządem szkolnym, nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi)   

i  organami szkoły.  

7.  Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami, organizacjami,  

stowarzyszeniami zajmującymi się problemami młodzieży.  

8. Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne. 

9. Organizuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

10. Rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia i umożliwia 

ich zaspokajanie. 

11.Rozpoznaje  przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

12. Wspiera uczniów wybitnie uzdolnionych. 

13. Prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów. 

14. Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia. 

15.Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

16. Udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia   rozwojowe lub 

specyficzne  trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

17. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 
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17a. Realizuje  różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym  

i  pozaszkolnym poszczególnych uczniów. 

18. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły.  

 

§ 20a. 

1.Doradca zawodowy w szczególności przygotowuje  młodzież do trafnego wyboru zawodu  

i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej  

i zawodowej. 

2. Przygotowuje  ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:  bezrobocie,  

problemy zdrowotne,  adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.  

3. Przygotowuje  ucznia do roli pracownika. 

4. Przygotowuje  rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie 

decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

5. Udziela pomocy nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu  

w ramach lekcji przedmiotowych.  

6. Wspiera działania  szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

ucznia. 

7. Systematycznie diagnozuje  zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc  

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

8. Gromadzi, aktualizacje i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe  właściwe  dla 

danego poziomui kierunku kształcenia. 

9. Wskazuje osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródła  

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim  

i światowym na temat:  rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,  

instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami 

emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,  programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.  

10. Udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.  

11. Prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.  

12. Kieruje, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.  

13. Koordynuje działalność informacyjno – doradczą szkoły.  

14. Wspiera rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami 

itp.  

15. Współpracuje  z Radą Pedagogiczną w zakresie:  tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań  

z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie 

wychowawczym szkoły.  

16. Systematycznie podnosi własne kwalifikacje.  

17. Wzbogaca warsztat pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo 

itp.) oraz udostępnia je osobom zainteresowanym. 

18. Współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratorium oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, 

zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości itp. 
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§ 21. 

1. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę medyczną nad uczniami.  

2. Przygotowuje do bilansu uczniów klas kończących szkołę ponadgimanzjalną.  

3. Udziela porad ambulatoryjnych oraz identyfikuje problemy zdrowotne ucznia, grupy 

dyspanseryjne, prowadzi dokumentację zdrowia.  

4. Szerzy oświatę zdrowotną i profilaktykę pochorobową. Realizuje programy zdrowotne 

lokalne   i krajowe. Przygotowuje młodzież do konkursów o wszechstronnej problematyce 

zdrowotnej.  

5. Przeprowadza szkolenia drużyn sanitarnych w udzielaniu pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. 

6. Zabezpiecza zawody sportowe i imprezy szkolne, wyposaża apteczki w leki  

iśrodki  opatrunkowe na terenie szkoły. Sprawuje nadzór sanitarno–

higieniczny w szkole i internacie.  

7. Udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zagrożeniu życia ucznia.  

8. Sprawuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi.  

9. /uchylony/  

 

 § 22. 

/uchylony/ 

 

 

§ 23. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Zasady  

zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne  przepisy.  

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny 

za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.  

3. Zadania i obowiązki nauczycieli. Nauczyciel obowiązany jest w szczególności: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą; 

2) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się   do każdego typu zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zasadami 

współczesnej dydaktyki; 

3) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 

krytycyzm, otwartość i elastyczność  myślenia, wynikające ze wzbogacenia wiedzy, 

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny  świat i życie; 

4) oddziaływać wychowawczo poprzez: osobisty przykład oraz różnicowanie oddziaływań  

w toku  zajęć lekcyjnych  umożliwiającym rozwój uczniom najzdolniejszym i mających 

trudności w nauce; 

5)  akcentować na zajęciach wartości humanistyczne, patriotyczne, etyczne, moralne 

i estetyczne, ukazywać wizję doskonalszego świata; 

6) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków  informacji; 

7) systematycznie kontrolować miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp; 

8) uczestniczyć w szkoleniach bhp organizowanych przez szkołę; 

9) przestrzegać przepisów statutowych; 

10) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

11) zgłaszać dyrektorowi szkoły występowanie drobnych usterek; 

12) egzekwować przestrzeganie regulaminu w poszczególnych klasopracowniach 

lub pracowniach oraz na terenie szkoły; 

13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawdzonych pomocy dydaktycznych; 
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14)  kontrolować obecność uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

15) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

16) dbać o poprawność językową własną i uczniów; 

17) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

18) aktywnie uczestniczyć w  zebraniach rady pedagogicznej; 

19) posiadać plany pracy; 

20) opracować lub wybrać program nauczania lub wybrać i zmodyfikować. 

4. Szkoła zatrudnia pracowników ekonomiczno-administracyjnych, technicznych 

i pracowników obsługi. 

5. Zadania pracowników obsługi:  

1) woźny: utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach na terenie  

szkoły, opieka nad szatnią oraz odpowiedzialność za właściwe jej zabezpieczenie  

i funkcjonowanie, nadzór nad pracą sprzątaczek, przeprowadzanie dezynfekcji podczas ferii, 

dokonywanie drobnych napraw urządzeń szkolnych, zabezpieczenie urządzeń 

kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, cechowanie sprzętu i mebli szkolnych;  

2) szatniarz: dbanie o czystość i porządek w szatni oraz na korytarzu przed szatnią, obsługa 

szatni, odpowiedzialność za mienie uczniów pozostawione w szatni; 

3) sprzątaczka: sprzątanie przed zajęciami lekcyjnymi i po zakończeniu zajęć lekcyjnych  

w przydzielonych salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych, korytarzach i łazienkach;  

4) robotnik gospodarczy: staranne codzienne sprzątanie terenu wokół budynków szkolnych, 

dbanie o porządek w zajmowanych pomieszczeniach oraz o stan powierzonych narzędzi;  

5) hydraulik: dbanie o właściwe funkcjonowanie i eksploatację centralnego ogrzewania oraz 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa sprzętu szkolnego;           

6) elektryk: dbanie o właściwe funkcjonowanie i eksploatację instalacji elektrycznej, naprawa

sprzętu szkolnego;             

7) rzemieślnik:dbanie o właściwy stan stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa sprzętu  

szkolnego i innych elementów wyposażenia pomieszczeń szkolnych, obsługa i bieżąca  

konserwacja ciągnika i przyczepy ciągnikowej;              

8) kierowca: troska o porządek w pomieszczeniach garażu oraz eksploatację powierzonego  

pojazdu, bieżąca konserwacja i obsługa pojazdu prowadzona zgodnie z instrukcją eksploatacji 

pojazdu, zasadnicza praca kierowcy, czyli jazda służbowym samochodem zgodnie 

z otrzymanymi poleceniami od dyrektora szkoły,  

9) dozorca: dozór i ochrona mienia; 

10) kucharka i pomoc kuchenna: praca w kuchni stołówki szkolnej. 

6. Zadania pracowników ekonomicznych:              

1) główny księgowy: prowadzi rachunki jednostki, wykonuje dyspozycje środkami  

pieniężnymi, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym, koordynuje obsługę finansową – księgowy szkoły;             

2) specjalista ds.płac: naliczanie wynagrodzeń pracownikom szkoły, prowadzenie  

dokumentacji dotyczącej płac, naliczanie zasiłków, sporządzanie deklaracji rozliczanych  

do ZUS, sprawozdań do GUS, rozliczeń z urzędem skarbowym;  

3) specjalista do spraw żywienia: planowanie i kalkulacja posiłków rozliczanie i sprzedaż kart 

żywieniowych, przyjmowanie i wydawanie surowców, prowadzenie dokumentacji   

dotyczącej żywienia;  

4) referent ds. ekonomicznych: gospodarka kasowa, rozliczenie magazynu żywieniowego,  

prowadzenie księgowości analitycznej, księgi inwentarzowej, karty pożyczek, rozliczanie konta

specjalnego.  

7. Zadania pracowników administracyjnych:  

1) kierownik gospodarczy: prowadzenie ksiąg inwentarzowych, zabezpieczenie mienia  

szkolnego i dbałość o jego właściwe użytkowanie, organizowanie i nadzór właściwy pracy   
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komórek administracyjno-obsługowych, właściwe  zabezpieczenie budynków i czuwanie nad ich  

konserwacją, ustalenie planów i nadzór nad remontami kapitalnymi i bieżącymi oraz  prowadzenie  

całości prac  związanych z remontami łącznie z wyłanianiem wykonawcy  (organizacja przetargów),

dokonywanie  przeglądów technicznych budynków i realizacja  zaleceń pokontrolnych,  

terminowe wykonywanie  zaleceń Sanepidu, organizowanie napraw  sprzętu i urządzeń szkoły,  

kontrolowanie i nadzór nad  pracą pracowników obsługi, zaopatrzenie szkoły w pomoce  

naukowe, druki i materiały  kancelaryjne, realizowanie  zakupów wyposażenia materiałowego  

szkoły, sporządzanie sprawozdań;  

2) specjalista ds. pracowniczych: prowadzenie teczek osobowych, akt osobowych, kompletowanie 

dokumentacji osób podejmujących pracę i odchodzących ze szkoły, prowadzenie spraw socjalnych, 

sporządzenie sprawozdań do GUS ; 

3) specjalista do spraw uczniów i słuchaczy: obsługa sekretariatu, prowadzenie wszelkiej  

dokumentacji dotyczącej uczniów i słuchaczy, sporządzanie sprawozdań do GUS;  

8. Pracownicy administracyjno-obsługowi pracują zgodnie z umową o pracę w oparciu 

o przydzielone zakresy czynności na zasadach kodeksu pracy oraz obowiązujących przepisów 

prawa. 

9.  Pracownicy administracyjno obsługowi podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu  

z wyjątkiem głównego księgowego i specjalisty ds. kadr.  

10. Główny księgowy oraz specjalista ds. kadr oraz kierownik gospodarczy podlegają  

bezpośrednio dyrektorowi szkoły.  

11.Pracownicy niepedagogiczni, wymienieni w ustępach od 5 do 10, są zobowiązani, w razie   

konieczności,  do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa młodzieży przebywającej na  terenie 

szkoły. 

§ 23a. 

1. Administrator zajmuje się ogólnie pojętą opieką nad szkolnym systemem komputerowym 

 poprzez: 

1) budowanie sieci komputerowych; 

2) integrację oraz obsługę sieci komputerowej; 

3) nadzorowanie pracy składników sieci, routerów, terminali oraz poszczególnych 

komputerów; 

4) konfigurację serwerów oraz nadzorowanie ich pracy; 

5) tworzenie sieci lokalnych, integrowanie ich i łączenie z Internetem; 

6) zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu, obsługę systemów poczty elektronicznej; 

7) zakładanie i opiekę nad kontami domenowymi uczniów; 

8) konserwację i aktualizację oprogramowania na serwerach; 

9) informowanie oraz instruowanie użytkowników na temat zagrożeń i problemów w sieci; 

10) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez systemy haseł, programy antywirusowe, zapory, itp.; 

11) instalację i aktualizację oprogramowania; 

12) pomoc użytkownikom sieci w razie wystąpienia niejasności czy problemów; 

13) instalację i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do sieci 

treści,  które  mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów; 

14) administrowanie i konserwacja monitoringu wizyjnego szkoły i internatu. 

 

                                                                            § 23b. 

1. Nauczyciele jak również inni pracownicy szkoły z wszelkimi problemami winni zwracać 

się do bezpośrednich przełożonych, a następnie do dyrektora szkoły, gdy odpowiedź okaże się 

dla   nich niesatysfakcjonująca.  

                                                                            § 23c. 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły nauczycieli do realizacji zadań określonych w statucie 

szkoły. Zespoły mogą być powoływane na czas określony lub nieokreślony. 
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   § 24. 

   /uchylony/ 

 § 25. 

/uchylony/ 

 

 

§ 26. 

/uchylony/ 

 

§ 26 a. 

/uchylony/ 

 

§ 27.  

1. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poprzez tworzenie warunków wspomagających 

rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie 

Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wszystkimi członkami

społeczności szkolnej.  

2. Wychowawca, w celu realizacji ww. zadań, otacza indywidualną opieką każdego ucznia,  

a także wspólnie  z rodzicami i uczniami planuje różne formy życia zespołowego. Ustala treści  

i formę zajęć tematycznych   na godzinę do dyspozycji wychowawcy.  

3. Wychowawca klasy współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

działania wychowawcze wobec uczniów.  

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez spotkania śródroczne oraz indywidualne

rozmowy w celu wspierania ich w działaniach wychowawczych i otrzymania od nich pomocy,  

a w szczególności włączenia się w sprawy życia ucznia szkoły.  

 

                                                                           § 28.  

1. W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa. Funkcję tę może pełnić nauczyciel, który  

posiada niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa,  

wykazuje gotowość do doskonalenia swojej wiedzy, posiada umiejętność nawiązywania  

i utrzymywania pozytywnych kontaktów i relacji międzyludzkich oraz jest osobą, cieszącą się

powszechnym autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym.  

2. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa: 

1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych; 

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa; 

3) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach  

kryzysowych i zagrożenia;  

4) udzielanie pomocy nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy  

z odpowiednimi służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów 

dzieci i młodzieży; 

5) współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego; 

6) współpraca z rodzicami i środowiskiem;  

7) dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną; 

8) promowanie problematyki bezpieczeństwa młodzieży;  

9) dokumentowanie działań; 

10) doskonalenie własne.  

 

Uczniowie  
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§ 29. 

/uchylony/ 

 

§ 30. 

1. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły.  

2. O zmianie oddziału przez ucznia decyduje dyrektor szkoły na zasadach określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

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

publicznej tego samego typu. 

3. Do oddziału równoległego w  technikum zawodowym  oraz zasadniczej szkole zawodowej 

przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia oddziału niższego stopnia oraz arkusza ocen z oddziału, z którego 

uczeń odchodzi; 

2) podania z uzasadnieniem i załączonymi kopiami ww. dokumentów; 

4. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale, do którego uczeń  

przechodzi, są uzupełnione na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane  

zajęcia w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.  

5. Jeżeli w oddziale, do którego uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, 

języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się  

w poprzednim oddziale, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia

innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:  

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki  

programowe do końca roku szkolnego albo,  

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się 

w poprzednim oddziale.  

6. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych)  

jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego wyznaczony przez dyrektora  

szkoły.  

 

 

§ 31. 

1. Uczeń szkoły ma prawo do:  

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

a) jednego sprawdzianu klasowego dziennie, nie więcej niż trzech w tygodniu,  

b) w szczególnych przypadkach usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji,  

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,  

ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

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

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

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;  

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalenia sposobów kontroli postępów  

w  nauce;  

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-wychowawczego i zawodowego;  

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru
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biblioteki;  

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się   

w organizacjach działających w szkole;  

12) obecności przedstawiciela samorządu uczniowskiego w komisji stypendialnej;  

13) udziału w pracach zespołu wychowawczego; 

14) organizowania zebrań samorządu uczniowskiego (w tym jedno w miesiącu z dyrektorem);  

15) uczestniczyć w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i miasta;  

16) uczestniczyć w olimpiadach, zawodach organizowanych w szkole i poza szkołą;  

17) uczestniczyć w wycieczkach i obozach organizowanych przez szkołę;  

18) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych przedkładając wychowawcy   

zwolnienie lekarskie, pisemne usprawiedliwienie od rodziców (nie dłuższe niż 3 dni); uczeń   

pełnoletni ma prawo samodzielnie usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych,jednak 

nie dłuższą niż 3 dni  w danym miesiącu, w przypadku nieobecności, która jest z góry  wiadom

a lub możliwa do przewidzenia uczeń/jego rodzice powinien/powinni uprzedzićwychowawcę  

o terminie i przewidywanym okresie tej   nieobecności w szkole, w przypadku innych przyczyn 

uniemożliwiających stawienie się do szkoły, uczeń/jego rodzice ma/mają obowiązek niezwłocznie,

nie    później jednak niż w 2. dniu nieobecnościw szkole zawiadomić wychowawcę o przyczynie  

tej   nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania; 

19) odwołania się do dyrektora szkoły w przypadku odrzucenia przez wychowawcę  

przedstawionego mu usprawiedliwienia; 

20) w przypadku naruszania praw ucznia, ma on prawo odwołać się do dyrektora szkoły za  

pośrednictwem wychowawcy klasy, rzecznika praw ucznia, pedagoga szkolnego lub innego   

nauczyciela.  

2. Uczeń szkoły ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i innych dokumentach szkolnych;  

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, rzetelnie pracować nad  

Poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych; 

3) przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły; 

4) respektować zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych    

pracowników szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej; 

5) dbać o własne bezpieczeństwo, życie, zdrowie i higienę;  

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;  

7) dbać o schludny, skromny ubiór, a w czasie ważnych uroczystości szkolnych nosić strój   

galowy;  

8) nosić kartę szkolną oraz obuwie zamienne – klapki lub kapcie z antypoślizgową podeszwą; 

9) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły; 

10) okazywać szacunek pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego. 

3. Uczniom nie wolno: 

1)  używać podczas lekcji urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających dźwięk 

i obraz;  

2) w czasie lekcji używać telefonu komórkowego;  

3) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających; 

4) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających także 

e-papierosów; 

5) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających życiu i zdrowiu; 

6) spożywać podczas zajęć posiłków i napojów; 

7) zapraszać obcych osób do szkoły. 

4. Jeżeli uczeń nie spełnia obowiązku nauki szkoła (za pośrednictwem wychowawcy)  
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powiadamia odpowiednią instytucję; niespełnienie obowiązku szkolnego lub  obowiązku nauk

i podlega egzekucji w trybie  przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji; prze

z niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwi

oną nieobecność w okresie jednego miesiąca  na co najmniej 50% zajęć lekcyjnych. 

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych ma prawo w szczególności: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy   

umysłowej; opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

2) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;  

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalenia sposobów kontroli postępów  

w  nauce;  

7) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) uczestniczyć w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i miasta;  

9) uczestniczyć w olimpiadach, zawodach organizowanych w szkole i poza szkołą;  

10) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych przedkładając wychowawcy      

zwolnienie lekarskie;   

11) odwołania się do dyrektora szkoły w przypadku odrzucenia przez wychowawcę  

przedstawionego mu usprawiedliwienia.  

6. Słuchacz  szkoły dla dorosłych  ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i innych dokumentach szkolnych;  

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, rzetelnie pracować nad   

Poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć  

szkolnych;  

3) przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły;  

4) respektować zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych    

pracownikówszkoły, dbać o piękno mowy ojczystej; 

5) dbać o własne bezpieczeństwo, życie, zdrowie i higienę;  

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

7) dbać o schludny, skromny ubiór, a w czasie ważnych uroczystości szkolnych nosić strój   

galowy;  

8) nosić kartę szkolną oraz obuwie zamienne – klapki lub kapcie z antypoślizgową podeszwą; 

9) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły; 

10) okazywać szacunek pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu słuchaczy. 

 

Nagrody i kary  

§ 32. 

1. Statut szkoły określa następujące rodzaje nagród i kar wobec uczniów/słuchaczy oraz tryb 

zawieszania lub odwołania kary.  

2. Nagrody mogą otrzymywać uczniowie/ słuchacze 

za celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce  

oraz aktywną postawę w życiu społecznym szkoły w formie:  

1) pochwały wychowawcy wobec klasy;  

2) pochwały dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;  

3) listu pochwalnego; 
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4) nagrody książkowej na koniec roku szkolnego; 

5) nagrody rzeczowej za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywną postawę społeczną; 

6) jednorazowego stypendium naukowego przyznawanego przez radę rodziców/ samorząd 

słuchaczy jeśli średnia ocen na koniec roku (semestru) wyniesie 5,0; 

7) /uchylony/ 

8) Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemne  zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę  terminie 

7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 

3. Jeżeli uczeńnie przestrzega postanowień zawartych w dokumentach szkolnych otrzymuje:  

1) ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy;  

2) pisemne upomnienie wychowawcy; 

3) naganę wychowawcy; 

4) naganę dyrektora wobec klasy; 

5) naganę dyrektora z ostrzeżeniem przeniesienia do równoległego oddziału, jeżeli istnieje od

dział o takim samym profilu kształcenia, jeżeli nie, stosuje się kolejną karę regulaminową; 

6) przeniesienie do równoległego oddziału;  

7) naganę dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły;  

8) wydalenie ze szkoły.         

4. Upomnienie wychowawcy klasy otrzymuje uczeń, który opuścił z przyczyn  

nieusprawiedliwionych  nie więcej niż  20 godzin lekcyjnych.  

5. Naganę wychowawcy otrzymuje uczeń, który opuścił od 21 do 60 godzin z przyczyn 

nieusprawiedliwionych. 

6. Upomnienie dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, który opuścił ponad 60 godzin z przyczyn 

nieusprawiedliwionych  

7. Naganę dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, który opuścił ponad 80 godzin z przyczyn 

nieusprawiedliwionych.   . 

8. Decyzję o zmniejszeniu kary, jej zawieszeniu lub odwołaniu, podejmuje dyrektor, na 

wniosek ucznia lub jego rodziców, jeżeli wcześniej uzyskał poparcie samorządu uczniowskiego

i wychowawcy klasy  lubinnych nauczycieli.  

9.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia  

ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy w przypadku:  

1) rażącego naruszenia postanowień zawartych w Statucie, przez:  

a) branie udziału lub podżeganie do działań chuligańskich bądź przestępczych na terenie szkoły  lub

  

innych miejscach publicznych, np.: rozbój, napad,  

b) stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego w celu skłonienia innych uczniów do   

podjęcia działań przynoszącym im lub osobom trzecim szkody fizyczne, psychiczne  

lub moralne,  

c) wnoszenie na teren szkoły materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia takich jak:  

narkotyki, gazy łzawiące, materiały pirotechniczne, wskaźniki laserowe,  

d) spożywanie alkoholu na terenie szkoły, 

e) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających, 

f) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, 

g) dewastację mienia szkolnego, 

h) zniesławienie szkoły lub jej  pracownika, np. na stronie internetowej, 

i) fałszowanie dokumentów szkolnych, 

2) kolejnego wykroczenia, które nastąpiło po otrzymaniu nagany z ostrzeżeniem wydalenia  

ze   szkoły; 

3) dokonania kradzieży na terenie szkoły;  

4) opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad 50% godzin, w tym także z powodu pobytu  
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w areszcie śledczym (na podstawie decyzji sądu); 

5) naruszenia zasady obyczajności (np. uprawianie seksu na terenie szkoły, rozpowszechnianie 

pornografii, stręczycielstwo); 

6) skazania ucznia  prawomocnym wyrokiem sądu; 

7) dewastacji mienia szkoły. 

10. Uczeń/słuchacz ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły z prośbą o zawieszenie 

postanowienia 

o skreśleniu z listy  uczniów/słuchaczy.  

11. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły wydaje decyzję 

administracyjną o wydaleniu ucznia/słuchacza ze szkoły.  

12. Uczniowi, rodzicom, słuchaczom bądź jego opiekunom przysługuje prawo pisemnego 

odwołania się od  kary  do organu nadrzędnego wobec organu wymierzającego karę w 

terminie 7 dni. W trakcie  całego postępowania  odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać 

na zajęcia do czasu otrzymania   ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji tej nadano 

rygor natychmiastowej  wykonalności. Rygor  natychmiastowej wykonalności obowiązuje  

w sytuacjach wynikających  z art. 108 KPA. 

13. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców bądź opiekunów ucznia o przyznanej 

nagrodzie  lub  zastosowaniu wobec niego kary.  

14. W przypadku skreślenie ucznia/słuchacza z listy uczniów należy: 

1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie, protokół 

zeznań świadków; 

2) sprawdzić, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły (lub 

innym dokumencie szkolnym) jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzjio skreśleniu, 

3) zwołać posiedzenie rady pedagogicznej; 

4) sporządzić protokół posiedzenia rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje 

 mające  wpływ na podjęcie uchwały; 

5) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy; 

6) przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania 

pisemnej opinii  samorządu uczniowskiego w tej sprawie; 

7)  w przypadku podjęcia przez dyrektora szkoły  decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

sformułować decyzję zgodnie z wymogami KPA; 

8) dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni). 

15. Uczeń otrzymuje karę w zależności od  rodzaju przewinienia. 

16. Stosuje się gradację kar w szczególnych sytuacjach można nie zachować tej zasady. 

17.Uczeń ma prawo wniesienia skargi w wypadku naruszenia praw ucznia. 

 

32a 

1. Warunki pobytu zapewniające uczniowi bezpieczny pobyt w szkole: 

1) przed rozpoczęciem lekcji w trakcie i po na terenie szkoły bezpieczeństwo uczniowi  

zapewnia nauczyciel; 

2) nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania punktualnego rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych i respektowania prawa ucznia do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

§ 33. 

1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów w szkole po gimnazjum 

określają  wewnątrzszkolne zasady  oceniania – załącznik nr 1. 

2. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikacji i promowania słuchaczy szkoły dla dorosłych  

określa wewnątrzszkolny regulamin wydziału dla dorosłych – załącznik nr 2.  

3. Regulamin klas o profilu wojskowym stanowi załącznik nr 3 
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Postanowienia końcowe 
            § 34.  

1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

wchodzących w skład  zespołu szkół podaje się nazwę szkoły oraz nazwę zespołu szkół, która 

jest umieszczona  na pieczęci urzędowej.  

2. Szkoła posiada własny sztandar, godło, ceremoniał szkolny oraz hymn i flagę.  

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

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

5. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 obchodzone są następujące uroczystości:  

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;  

2) szkolne obchody Święta  5 Pułku Ułanów Zasławskich; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Rocznica Odzyskania Niepodległości Przez Polskę;  

5) /uchylony/; 

6) uroczyste pożegnanie maturzystów;  

7) uroczyste zakończenie roku szkolnego.  

 

 

§ 35. 

1. Wnioski dotyczące zmiany Statutu zespołu szkół składa jeden z organów szkoły.  

2. Sprawy, których nie reguluje Statut zespołu szkół, określają odrębne przepisy.  

3. /uchylony/. 

4. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Zmiany w Statucie szkoły dokonywane są w drodze uchwały rady pedagogicznej Zespołu  

Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.  

6. Zmiany w organizacji i formach pracy zespołu szkół wymagają zmiany Statutu. 

7. Po 3 znaczących nowelizacjach dyrektor ogłasza tekst jednolity statutu. 

 

 
 

 


