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Podstawą prawną niniejszego dokumentu są: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 256, 
poz. 2572) z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624) 
z późn. zmian. 

Uchwała nr XLIV/307/2002 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 marca 2002 r. 

       Uchwała nr V/54/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 marca 2007 r. 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach (nazywany poniżej również „Szkołą”) 
jest szkołą publiczną. 

2. W skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej wchodzą następujące szkoły o nazwach: 
1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w Zespole Szkół         

im. M. Konopnickiej — na podbudowie gimnazjum, 
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pyskowicach w Zespole Szkół im. M. 

Konopnickiej  — na podbudowie gimnazjum, 
3) Technikum w Pyskowicach w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej — na podbudowie 

gimnazjum. 
3. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Pyskowicach przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 37. 
4. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół jest Powiat Gliwicki. 
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach. 

§ 2 

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi: 
1) w Liceum Ogólnokształcącym — 3 lata, 
2) w Zasadniczej Szkole Zawodowej —  3 lata, 
3) w Technikum — 4 lata. 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) kształci w różnych zawodach. 
3. Technikum kształci w zawodach: 

1) technik agrobiznesu, 
2) technik architektury krajobrazu, 
3) technik handlowiec, 
4) technik informatyk, 
5) technik ekonomista. 

4. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, z uwzględnieniem 
zainteresowań uczniów oraz możliwości kadrowych i finansowych Zespołu, wyznacza dla 
Liceum Ogólnokształcącego na początku etapu edukacyjnego przedmioty, ujęte w podstawie 
programowej w zakresie rozszerzonym. 

5. Zawody, w których kształci Technikum, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 
społecznych i możliwości kadrowych i finansowych Szkoły. 

6. Liceum Ogólnokształcące kształci m. in. w  profilach: mundurowym i medyczno-           
kosmetycznym. Szczegółowe zasady funkcjonowania klas o profilu mundurowym i medyczno-
kosmetycznym w Liceum Ogólnokształcącym określają Regulaminy, stanowiące załączniki do 
niniejszego Statutu. 

 



 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania, wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające programy 
nauczania, wychowawczy i profilaktyki, a w szczególności  

a) umożliwia uczniom: 
1) pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny poprzez pobudzanie postaw 

kreatywnych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, 
2) zdobycie wiedzy i wykształcenia oraz umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości oraz kontynuacji nauki na 
następnym etapie kształcenia, 

3) przygotowanie do zawodów o określonych specjalnościach, 
4) wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne 

zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychiczne, 
5) kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, 
6) prezentację własnego punktu widzenia, 

b) kształtuje postawy: 
1) tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji i kultur, 
2) poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej, 
3) szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, 
4) świadomego, odpowiedzialnego, aktywnego i samodzielnego spełniania zadań 

w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 
5) prospołeczne, kulturalne, estetyczne, ekologiczne, 
6) poszanowania środowiska naturalnego, 
7) samowychowania, nawyku dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę 

psychiczną, 
c) zapewnia: 

1) opiekę psychologiczną i pedagogiczną oraz zdrowotną i wychowanie prozdrowotne, 
2) tworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 
estetycznym, moralnym, duchowym) w oparciu o przepisy prawa, a także 
zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji 
Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ z 20 listopada 1989 r. 

2. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki  uchwala Rada Pedagogiczna 
po zasięgnięciu opinii Rady  Rodziców i samorządu uczniowskiego. Realizacja tego programu 
jest obowiązkiem wszystkich pracowników Szkoły. 

3. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 
1) wychowanie uczniów na świadomych swych praw i obowiązków obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) organizowanie (w miarę posiadanych środków) zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań w zakresie różnych przedmiotów, zajęć rekreacyjno-sportowych 
(SKS), 

3) umożliwianie uczniom brania udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
oraz zawodach sportowych, 

4) prowadzenie lekcji religii i etyki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) organizowanie wycieczek umożliwiających poznanie różnych regionów Polski, 
6) udział w spektaklach teatralnych i filmowych, zwiedzanie wystaw artystycznych, 

udział w zajęciach sportowych. 
4. Oddziaływanie wychowawcze skierowane jest na: 

1) wszechstronny rozwój osobowości, 



 

2) tolerancję, wyrozumiałość, postawy prospołeczne, 
3) pozytywne myślenie, 
4) wychowanie europejskie i regionalne, 
5) przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. 

5. Szkoła prowadzi działania edukacyjne w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego. 

6. Dyrektor Szkoły wspomaga działania nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-
informacyjnych z przedstawicielami instytucji, wspierających wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami 
specjalistycznymi. 

7. Zorganizowany w Szkole system doradztwa zawodowego ma na celu w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 
2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na 

poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku 
pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania 
posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych 
oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

8. Funkcjonowanie w Szkole wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oparte jest na: 
1) udzielaniu indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom, 
2) prowadzeniu grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 
9. W Szkole zainstalowane i aktualizowane jest oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem 

do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

 

§ 4  usunięty 

 

§ 5 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny. 
1) Za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach lekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 
2) Dyrektor Szkoły ustala zasady organizacyjno-porządkowe dyżurów nauczycielskich, 

pełnionych w czasie przerw na wszystkich korytarzach Szkoły. 
3) W czasie organizowania wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych opiekę 

nad uczniami sprawuje nauczyciel; kierownik wycieczki, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4) Szkoła otacza szczególną opieką uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku, 
słuchu lub przewlekle chorych. 

5) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczanych na ten cel 
w budżecie państwa bądź budżecie gminy. 

§ 5a 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor Szkoły, udzielają jej 
nauczyciele , wychowawcy oraz specjaliści pracujący w szkole.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 



 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających 
w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z zaburzeń komunikacji językowej; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

a. rodzicami/prawnymi opiekunami  ucznia; 
b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
c. placówkami doskonalenia nauczycieli; 
d. innymi szkołami i placówkami; 
e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia (w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą jego rodziców/ prawnych opiekunów 
- jedynie w przypadku podejrzewania o przemoc wobec ucznia należy podjąć działania 
zgodnie z procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej 
Karty ); 

2) rodziców/prawnych opiekunów  ucznia; 
3) nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
5) Dyrektora Szkoły; 
6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
7) pracownika socjalnego; 
8) asystenta rodziny; 
9) kuratora sądowego; 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w 
szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  
Liczba uczestników nie może przekraczać 8. 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 
i kariery zawodowej; 
5) warsztatów;  
6) porad i konsultacji. 



 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom może być udzielana w formie: 
1) porad,  
2) konsultacji,  
3) warsztatów,  
4) szkoleń. 

7. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w szkole prowadzą na bieżąco obserwację 
pedagogiczną, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 
1) trudności w uczeniu się,  
2) szczególnych uzdolnień; 

8. Prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
9. Wychowawca klasy, jeżeli stwierdzi potrzebę udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

10. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub specjalistę, że uczeń wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, niezwłocznie udziela on uczniowi tej pomocy i jednocześnie 
informuje o tym wychowawcę klasy. 

11. Wychowawca informuje dyrektora szkoły o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. 

12. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkoła informuje rodziców 
ucznia/ prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. 

13. Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
ucznia, proponuje formy udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich 
udzielania oraz wskazuje wymiar godzin, w którym poszczególne formy mogą być realizowane. 
Odbywa się to w konsultacji z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz - w zależności od 
potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub 
innymi osobami. 
Wszelkie działania w tym zakresie należy dokumentować. 

14. Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy określa formy udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej ustalając wymiar godzin dla danego ucznia, biorąc pod uwagę 
wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych 
form. 

15. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor 
Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

16. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy/ 
dyrektor placówki planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

17. Dyrektor Szkoły w indywidualnych przypadkach może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem 
będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom.  

18. Dla ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor Szkoły 
tworzy zespół i powołuje  koordynatora  po  otrzymaniu  orzeczenia. Planowanie 
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie 
dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu.  

19. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 
programie edukacyjno terapeutycznym (IPET).  

20. Zespół w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET) opracowanym dla 
ucznia uwzględnia wnioski, zawarte w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 



 

21. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor 
Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

22. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne są przechowywane w miejscu 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły (z zachowaniem bezpieczeństwa dokumentacji).  

23. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły IPET 
pozostaje w dokumentacji szkoły w ustalonym przez Dyrektora miejscu. 

ROZDZIAŁ III 

§ 6 usunięty 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

§ 7 

 
1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub 
zespołach międzyoddziałowych. 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych 
jednostek organizacyjnych, a w szczególności szkół wyższych, centrów  kształcenia 
ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a daną jednostką. 

3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
realizowane są w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gliwice a Powiatem Gliwickim 

4. Praktyczna nauka zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej realizowana jest u pracodawcy na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia a pracodawcą. 
Szkoła nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu we współpracy ze Środowiskowym 
Hufcem Pracy w Pyskowicach. Zasady współpracy Szkoły ze Środowiskowym Hufcem Pracy 
reguluje porozumienie, zawarte pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Komendantem Hufca. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE  

§ 8 

1. Organami Szkoły są:  
1) Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej, nazywany również Dyrektorem 

Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

2. Zadaniem wszystkich organów jest zgodna współpraca, mająca na celu dobro Szkoły i jej 
uczniów. 

§ 9 

1. Poszczególne Organy Szkoły w swych działaniach powinny kierować się zasadami, które 
przede wszystkim mają: 

1) gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 



 

decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty, 
2) umożliwiać poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych 

wewnątrz Szkoły, 
3) zapewniać bieżący przepływ informacji pomiędzy Organami Szkoły 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 
2. W przypadku powstania konfliktu między poszczególnymi Organami Szkoły, powołuje się 

doraźną komisję rozjemczą, w skład której wchodzić będą przedstawiciele stron będących 
w konflikcie. Komisja ta jest zobowiązana rozpatrzyć sprawę i przedłożyć wnioski Dyrektorowi 
Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz stronom konfliktu w ciągu 10 dni. 

DYREKTOR SZKOŁY 

§ 10 

1. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Szkołę. 
2. Dyrektor Szkoły kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

oraz gospodarczej Szkoły i jest jej przedstawicielem na zewnątrz. 
3. Do szczególnych kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz 
reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły 

i odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. 
4. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 
5. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
i  pracownikom Szkoły, 

2) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników Szkoły. 

6. Do zadań Dyrektora Szkoły w szczególności należy: 
1) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy 

i stosunków pracowniczych, 
2) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych planów 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, kierowanie ich realizacją 
oraz składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, 
a Radzie Rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej 
Szkoły, 

3) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organizacji 
pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

4) hospitowanie lekcji i innych zajęć, prowadzonych przez nauczycieli w celu 
systematycznego doskonalenia metod ich pracy, 

5) przyjmowanie uczniów do Szkoły oraz zmiana przez nich klas lub oddziałów, 
6) egzekwowanie przez uczniów i nauczycieli ustaleń niniejszego Statutu, 
7) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły, 
9) organizowanie wyposażenia Szkoły, 
10) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników. 
11) tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy stowarzyszeń i innych 



 

organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza wśród młodzieży. 

7. W zakresie spraw kadrowych i socjalnych do zadań Dyrektora Szkoły należy: 
1) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela, 
2) przyznawanie nagród Dyrektora Szkoły wyróżniającym się nauczycielom 

i pracownikom Szkoły, 
3) załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami. 

8. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych do zadań Dyrektora Szkoły należy: 
1) zarządzanie […] mieniem szkolnym, 
2) planowanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, wykorzystania środków 

finansowych Szkoły, 
3) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych, 
4) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 

9. Dyrektor Szkoły ma prawo przekazać część swych obowiązków zastępcy. 
10. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 

Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi istniejącymi w szkole. 
11. Dyrektor Szkoły zasięga opinii odpowiednich organów Szkoły w rozwiązywaniu 

wewnętrznych konfliktów.  
12. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu. 

13. Dyrektor Szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzędem pracy zmienić lub wprowadzić 
nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci Szkoła. 

WICEDYREKTOR SZKOŁY 

§ 11 

1. W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły. 
2. Powierzenie funkcji Wicedyrektora Szkoły i odwołanie z niej dokonuje Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 
3. Do obowiązków Wicedyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1) zastępowanie Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności, 
2) organizacja i kontrola dyżurów nauczycieli, 
3) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć i nadzorowanie jego realizacji, 
4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
5) rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zajęć pozalekcyjnych, 
6) kontrola dzienników lekcyjnych pod kątem zapisów tematów lekcji, frekwencji, 

częstotliwości oceniania uczniów oraz kontrola arkuszy ocen, 
7) sprawozdawczość dotycząca uczniów, 
8) opieka nad młodzieżą (stypendia, zapomogi losowe,), 
9) kontrola realizacji tematyki godzin wychowawczych, 
10) kontrola realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych zawartych w planie pracy 

Szkoły, 
11) udzielanie pomocy w sprawach organizacji młodzieżowych działających w Szkole, 

Samorządu Szkolnego itp., 
12) organizacja i nadzór nad kołami zainteresowań i kołami przedmiotowymi, 
13) omawianie organizacji, zatwierdzanie i kontrola realizacji imprez kulturalnych, 

oświatowych, sportowych, turystycznych — imprez klasowych i ogólnoszkolnych, 
14) pedagogizacja rodziców, 
15) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Sądem Rejonowym, 

Prokuraturą, Policją oraz Strażą Miejską, 



 

16) przygotowanie informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym, 
17) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli, hospitowanie zajęć obowiązkowych, 
18) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą Szkołą według ustalonego 

harmonogramu, 
19) wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora Szkoły. 

§ 12 

1. W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej działa jedna połączona Rada Pedagogiczna, jedna 
wspólna Rada Rodziców oraz jeden wspólny Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

§ 13 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym Organem Szkoły, realizującym zadania wynikające 
ze Statutu Szkoły. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje 
w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną Szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły jako jej przewodniczący i nauczyciele 
jako jej członkowie. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą 
uczestniczyć z głosem doradczym: 

1) pracownicy powołani do sprawowania opieki higienicznej nad uczniami, 
2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 
3) przedstawiciele Rady Rodziców, 
4) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi Szkoły, 
5) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej, 
6) przedstawiciele nadzoru pedagogicznego po uprzednim powiadomieniu Dyrektora 

Szkoły. 
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia uczniów do klasy równoległej 

i skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowski, 
6) zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych pracowników Szkoły w sprawie 

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar, 
7) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę 

Pedagogiczną, 
8) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.  

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego Szkoły, 
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, 



 

5) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w szkole. 

6. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie 
komisjach. 

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

9. Rada Pedagogiczna zwołuje, w miarę potrzeb, stałe lub doraźne komisje. 
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
11. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 4, niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie 
zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla 
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 

12. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany. 
13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę 

o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela 
z innej funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący Szkołę lub Dyrektor Szkoły są 
zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały 
Rady Pedagogicznej. 

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków (w sprawach personalnych nauczycieli – głosowanie tajne, 
w pozostałych jawne). 

15. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli lub innych pracowników Szkoły. 

RADA RODZICÓW 

§ 14 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły. 
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Szkoły. 
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

� uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego Szkoły 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do 
uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

� programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego  środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

� opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania Szkoły lub placówki, 

� opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły. 
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy 
określa regulamin Rady Rodziców. 



 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§ 15 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów  

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 dotyczący realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania 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, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 
zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, kroniki szkolnej, prowadzenia 
radiowęzła szkolnego, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły, 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
7) prawo współdecydowania w przyznawaniu uczniom stypendium i innych form pomocy 

materialnej, przeznaczonej dla młodzieży szkolnej, 
8) prawo współdecydowania o kształcie i treściach Statutu Szkoły w zakresie spraw, 

związanych bezpośrednio z prawami i obowiązkami uczniów, systemem nagród i kar 
oraz pracą Samorządu Uczniowskiego. 

6. Do głównych zadań Samorządu należy: 
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków 

szkolnych, 
2) przedstawianie władzom Szkoły opinii i potrzeb uczniów Szkoły, spełniania wobec tych 

władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 
3) współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki 

i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, 
4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie 
wypoczynku i rozrywki, 

5) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach społeczno-
użytecznych w środowisku, 

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym trudności w Szkole, 
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami 

i nauczycielami, 
8) dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

§ 16 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, […] których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży 
albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
Szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor Szkoły 
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 



 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  

§ 17 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego. 

2. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane obozy i inne formy 
wypoczynku. 

§ 18 

 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania –do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ 
prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający 
organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć 
pozalekcyjnych. 

§ 19 

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 
szkolnego. 

2. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania. Dyrektor Szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela 
program nauczania. 

3. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny  zestaw programów nauczania. 
4. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

§ 20 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy, 
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej, […] są organizowane 
w oddziałach. 

3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 26 do 35 uczniów.  
4. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 
5. Oddział może być dzielony na grupy. Przedmioty, na których można dokonać podziału uczniów 

na grupy oraz liczebność grup określają odrębne przepisy oraz zgoda organu prowadzącego. 



 

Mogą być również prowadzone zajęcia fakultatywne w zespołach międzyklasowych, pod kątem 
przygotowania do egzaminu maturalnego. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzje, dotyczące 
podziału oddziałów na grupy na zajęciach, wymagających specjalnych warunków nauki 
i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem środków finansowych oraz zgodnie z przepisami prawa 
a także następującymi zasadami: 

1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji, wynikających z programów 
nauczania zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w szczególności na zajęciach języków 
obcych, 

2) zajęcia w–f powinny być prowadzone w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, 
3) w przypadku małych grup mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe lub 

międzyklasowe. 
6. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, 
międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów. 

7. Zajęcia, o których mowa powyżej, są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków 
finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

8. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły mogą być organizowane 
w zespołach międzyklasowych. 

§ 21 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym 

wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 22 

1. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego reguluje WSO, który jest załącznikiem 
do Statutu. 

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki 
oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze 
decyzji administracyjnej. 

 

BAZA SZKOŁY 

§ 23 

1. W Szkole prowadzi się zajęcia w pracowniach przedmiotowych zgodnie z obowiązującym 
regulaminem danej pracowni. 

§ 24 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, oraz w miarę możliwości wiedzy 
o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz 
rodzice.  

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



 

zakończeniu. 
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny składać się z wypożyczalni i czytelni. 
5. Biblioteka gromadzi wydawnictwa informacyjno - encyklopedyczne, lektury, podręczniki, 

programy nauczania, książki popularno-naukowe, literaturę młodzieżową oraz prasę. 
6. Praca Pedagogiczna bibliotekarza to udostępnianie zbiorów, upowszechnianie czytelnictwa oraz 

poradnictwo czytelnicze, współpraca przy realizacji ścieżki edukacyjno–medialnej. 
7. Prace organizacyjno-techniczne to gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów 

oraz prowadzenie warsztatu informacyjnego. 
8. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy odpowiedzialność za stan i wykorzystanie 

zbiorów, prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej, samokształcenie i dbałość 
o estetykę pomieszczeń. 

9. Prawa i obowiązki czytelnika określa regulamin biblioteki. 

§ 25 

Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada: 
 
1. Gabinet Dyrektora Szkoły 
2. Gabinet Wicedyrektora Szkoły 
3. Sekretariat 
4. Pracownie: 

1) komputerowe, wyposażone w komputery pracujące w sieci oraz komputery 
indywidualne […], 

2) chemiczną, 
3) fizyczną, 
4) biologiczną, 

5. Sale lekcyjne, 
6. Salę gimnastyczną, 
7. Gabinet pielęgniarki szkolnej, 
8. Gabinet pedagoga szkolnego, 
9. Bibliotekę, 
10. Archiwum, 
11. Bufet szkolny, 
12. Szatnię. 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 26 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych 
i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l., określają 
odrębne przepisy. 

§ 27 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. W szczególności zakres zadań nauczyciela związany jest z: 
1) odpowiedzialnością za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów, 
2) odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i jego wyniki, 
3) dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,  
4) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem wiedzy merytorycznej, 
5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym 

traktowaniem wszystkich uczniów, 
6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 



 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
7) wspieraniem rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
8) zapoznanie uczniów z obowiązującym Statutem Szkoły,  
9) wypełnianiem dodatkowych funkcji, zleconych przez Dyrektora Szkoły (np. opieka 

nad organizacjami, salami itp.), 
10) pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

3. Nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub 
mianowanego przydziela się opiekuna stażu. 

§ 28 

1. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe, którymi kierują powołani przez Dyrektora Szkoły 
na wniosek Rady Pedagogicznej przewodniczący zespołu. 

2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 
uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz mierzenie 
jakości pracy Szkoły, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 
w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

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

§ 29 

1. W szkole działa zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą wszyscy wychowawcy klas. 
2. Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą zespół klasowy. Pracą zespołu klasowego 

kieruje wychowawca klasy. Do podstawowych zadań zespołu należą: 
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy, 
2) okresowe analizowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, 
3) organizowanie pomocy dla uczniów. 

§ 30 

1. Zadaniem wychowawcy 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 oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej: 

1) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami: 

a) różne formy zajęć rozwijających i integracyjnych, 
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując  ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 



 

działaniach, 
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły. 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, pedagogami i psychologami z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań 
i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na 
terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Wychowawcy klas pierwszych zobowiązani są do szczególnej troski i opieki nad powierzonymi 
im uczniami, by zapewnić im w miarę możliwości jak najlepszą adaptację w nowej szkole. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

      Formy tej pomocy to m.in. zapraszanie psychologów i pedagogów na zebrania Rady 
Pedagogicznej, pomoc zespołu wychowawczego. Szczególną opiekę sprawuje zespół 
wychowawczy nad początkującym nauczycielem-wychowawcą. 

§ 31 

1. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór 
bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzył zadania wychowawcy. 

2. Ostateczną decyzję w kwestii zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów 
przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany. 

§ 32 

1. Problematyka wychowawcza zajmuje szczególne miejsce w rocznym planie pracy zespołu, 
znajduje odzwierciedlenie w Programie Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktyki, 
uchwalonym przez Radę Pedagogiczną. 
 

PEDAGOG SZKOLNY 

§ 33 

1. Koordynacją opieki pedagogiczno-psychologicznej nad uczniami zajmuje się pedagog szkolny. 
2. Zakres zadań i kompetencji pedagoga regulują odrębne przepisy. 
3. Szczegółowy zakres kompetencji pedagoga szkolnego to: 

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych  w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 



 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

10) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 
11) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem    kształcenia i kariery zawodowej; 
12) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
13) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
 
     

DORADCA  ZAWODOWY 
 

§ 34 usunięty 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

§ 35 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
2. Wychowawcy klas nie rzadziej niż dwa razy w semestrze organizują spotkania z rodzicami dla 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i wyników w nauce. 
3. W semestrach organizowane są konsultacje dla rodziców oraz mają miejsce indywidualne 

kontakty rodziców z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami, 
4. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 
3) uzyskiwania w każdym czasie - podczas przerw, przed lekcjami lub po ich zakończeniu -

 rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 
trudności w nauce, 

4) uzyskiwania pisemnych i ustnych informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 
kształcenia swych dzieci, 

5) uzyskać informację w jaki sposób wydatkuje się pieniądze pochodzące z dobrowolnych 
składek rodziców, informacje te przekazuje trójka klasowa zainteresowanym rodzicom. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki 
poprzez: 

1) pracę Rady Rodziców, 
2) wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły,  

spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów 
w ramach zebrań klasowych rodziców co najmniej 4 razy w roku szkolnym, zgodnie 
z WSO, 

3) konsultacje nauczycielskie, 
4) indywidualne rozmowy z nauczycielami i Dyrektorem Szkoły, 
5) organizowanie imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek, 
6) angażowanie rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

Szkoły oraz w rozwiązywanie jej problemów gospodarczych. 
6. Celem spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami jest: 

1) zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi 
Szkoły i poszczególnych klas, 

2) zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły […], 
3) wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze. 



 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 36 

ZASADY REKRUTACJI 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria, uwzględniające: 
1) wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie  rekrutacji, 
2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne 

osiągnięcia ucznia, 
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu. 

2. Kryteria i warunki przyjęcia do Szkoły […] podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor 
Szkoły, zgodnie z terminem zawartym w postanowieniu Kuratora Oświaty. 

3. Liczba punktów możliwych  do uzyskania za wyniki egzaminu, powinna być równa liczbie 
punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia. 

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje 
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
przyjmuje się do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów. 

§ 37 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje szkolną 
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 
członków komisji. Zasady rekrutacji obejmują: 

1) określenie dla poszczególnych oddziałów zajęć edukacyjnych, z których oceny będą 
przeliczane na punkty, 

2) ustalenie zasad przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne 
osiągnięcia ucznia, 

3) określenie terminów rekrutacji. 

§ 38 

1. Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-
kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr 
pierwszy). 

2. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) 
w przypadku, gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza 
lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, i nie powołano szkolnej komisji 
rekrutacyjno - kwalifikacyjnej, 

3. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych (na semestry 
programowo wyższe). 

4. Dyrektor Szkoły ponadto: 
1) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu Szkołę informacje dotyczące 

rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania 
pełnego naboru do Szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji; a także przedłuża 
termin składania podań o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż 
liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, 

2) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, 
3) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów; 

warunków przyjęć i wyników rekrutacji. 



 

§ 39 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 
i poszanowanie jego godności, 

3) korzystanie 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 jeżeli nie narusza tym samym dobra innych 
osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, podczas zajęć szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 
obowiązujących regulaminów 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  
11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w Szkole. 
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły, 
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 
4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
5) systematycznej nauki, zapewniającej opanowanie materiału na miarę własnych 

możliwości 
6) okazywania szacunku dla symboli narodowych i religijnych, 
7) dbania o pomieszczenia szkolne, znajdujące się w nich wyposażenie oraz otoczenie 

Szkoły, 
8) usprawiedliwiania nieobecności w terminie do 5 dni nauki szkolnej od powrotu 

(powinno ono zawierać dokładne daty nieobecności), 
9) wobec uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Pracy. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nieobecność jest 
usprawiedliwiana przez dostarczenie zwolnienia lekarskiego w formie druku L4. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania następujących przepisów: 
1) Niedozwolone jest samowolne opuszczanie zajęć — zgodę na zwolnienie z lekcji może 

wyrazić jedynie wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności Dyrektor Szkoły. 
2) Niedozwolone jest samowolne opuszczanie terenu Szkoły przez ucznia w czasie jego zajęć 

a) w razie planowanego wyjścia należy przedłożyć wychowawcy klasy lub dyrekcji 
Szkoły pisemne zwolnienie rodziców, 

b) w nagłych wypadkach konieczności opuszczenia Szkoły uczeń ma obowiązek 
skontaktować się z wychowawcą, dyrekcją lub pedagogiem, 

c) inne nieobecności na godzinach późniejszych w sytuacji, gdy uczeń był wcześniej 
w Szkole obecny, nie będą usprawiedliwione. 

3) Zabronione jest palenie papierosów, ich elektronicznych zamienników i wyrobów 
nikotynopochodnych, posiadanie i picie alkoholu, posiadanie, używanie i rozprowadzanie 
dopalaczy, posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły i w jej 
otoczeniu oraz na zajęciach, organizowanych przez szkołę poza jej terenem.  



 

4) Zabronione jest wnoszenie niebezpiecznych narzędzi i środków chemicznych na teren 
Szkoły. 

5) Ucznia obowiązuje czysty, schludny i przyzwoity ubiór. 

6) Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 
elektronicznych, służących do transmisji, rejestracji i odtwarzania muzyki, dźwięku lub 
obrazu na czas trwania wszystkich zajęć dydaktycznych. Zabrania się uczniowi 
sporządzania zapisu dźwięku i/lub obrazu na zajęciach dydaktycznych bez zezwolenia 
prowadzącego. Urządzenia te powinny być schowane w torbie (plecaku). Szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za ich utratę na terenie Szkoły. Uczniowie i ich rodzice ponoszą 
bezpośrednią odpowiedzialność materialną za celowo zniszczone mienie Szkoły.  

        8)   Uczeń powodujący zanieczyszczenie Szkoły lub jej otoczenia zobowiązany jest do    
wykonania prac porządkowych 

4.  Dodatkowe prawa i obowiązki uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu 
mundurowym i medyczno-kosmetycznym określają Regulaminy, stanowiące załączniki do 
niniejszego Statutu. 

 

§ 40 

1. Nagrody. 
      Uczniowie wyróżniający się rzetelną nauką, pracą społeczną i wzorową postawą mogą być 

nagradzani: 
a) pochwałą wychowawcy klasy, 
b) pochwałą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,  
c) listem pochwalnym skierowanym do rodziców, 
d) nagrodą rzeczową w miarę możliwości finansowych Szkoły, 
e) otrzymaniem świadectwa promocyjnego lub ukończenia z wyróżnieniem. 

2. Kary. 
      Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może być ukarany:  

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 
b) upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i poinformowaniem rodziców  
c) naganą wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i wezwaniem rodziców do Szkoły 
d) naganą Dyrektora Szkoły z poinformowaniem rodziców ucznia  
e) naganą Dyrektora Szkoły z poinformowaniem rodziców ucznia i ostrzeżeniem 

o skreśleniu z listy uczniów, 
f) skreśleniem z listy uczniów Szkoły; 
g) W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń otrzymał naganę wychowawcy i nie poprawił 

swojego zachowania, Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może ucznia 
przenieść do klasy równoległej. 

h) Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność osobistą i godność ucznia. 
3. Uczeń nie może być karany podwójnie za to samo przewinienie. 
4. Za nieobecność nieusprawiedliwioną uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 
2) upomnieniem  wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i poinformowaniem rodziców, 
3) naganą wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i wezwaniem rodziców do Szkoły, 
4) naganą Dyrektora Szkoły z poinformowaniem rodziców ucznia, 
5) naganą Dyrektora Szkoły z poinformowaniem rodziców ucznia i ostrzeżeniem 

o skreśleniu z listy uczniów, 
6) skreśleniem z listy uczniów Szkoły. 

5. Zespół klasowy lub Samorząd Uczniowski może udzielić uczniowi poręczenia w przypadku, 
gdy uczeń zagrożony jest skreśleniem z listy uczniów.   

6. Uczeń po upływie jednego roku od udzielonej mu nagany może zwrócić się do Rady 
Pedagogicznej o wymazanie nałożonej kary jeżeli jego zachowanie w tym czasie było 
nienaganne. 



 

7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, także w przypadkach: 
1) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu, 
2) naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo użycia groźby karalnej 

względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób 
przebywających na terenie Szkoły, 

3) przebywania na terenie Szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków 
oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu lub narkotyków. 

8. Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy. W sytuacjach, wymagających 
skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować przedstawiony poniżej tok postępowania. 
1) Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół 

zeznań świadków. 
2) Sprawdzić czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako przypadek, 

który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu. 
3) Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (w tym rodziców 

ucznia). 
4) Zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej. 
5) Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. Wychowawca 

lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia 
w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. 

6) Przedyskutować na posiedzeniu Rady Pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie 
możliwości wychowawczego oddziaływania Szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej 
karany mniejszymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim rozmowy 
ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7) Sporządzić protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, uwzględniający wszystkie 
informacje mające wpływ na podjęcie uchwały. 

8) Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej), 
9) Przedstawić treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej 

opinii Samorządu Uczniowskiego w tej sprawie. 
10) W przypadku podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego. 
11) Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni). 
12) Poinformować ucznia lub jego rodziców o prawie do wglądu w dokumentację sprawy oraz 

wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni. 
13) Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast 

jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 
14) W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia 

odwołania przez instancję odwoławczą. 
9. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej może być skreślony z listy uczniów, gdy nie podpisał 

nowej umowy o pracę, a poprzedni pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę. Skreślenie 
następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły zgodnie z Kodeksem 
Postępowania Administracyjnego. 

§ 41 

1. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu 
nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

2. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wymienionych w §38 ust. 2 kar: 
1) do Dyrektora Szkoły 
2) do organu nadzorującego Szkołę (za pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów 

w przypadku ucznia niepełnoletniego). 
3) do Rzecznika Praw Ucznia i Rzecznika Praw Dziecka. 

3. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady 
Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie, 



 

2) odwołać karę, 
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

§ 42 

1. Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na zmianę profilu w trakcie kształcenia: 
1) Zmiana może być dokonana najpóźniej po I klasie, do konferencji rozpoczynającej nowy 

rok szkolny. 
2) Uczeń jest zobowiązany w ustalonym terminie uzupełnić różnice programowe. 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 43 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej. 
3. Tablice i pieczęcie szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej 

zawierają nazwę danej szkoły. 

§ 44 

1. Szkoła ma własny ceremoniał szkolny, którego punkty główne to: uroczystość przyjęcia 
uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej oraz uroczyste pożegnanie absolwentów. 

§ 45 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
 
 
Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 9.10.2007 r. 
 
Zmiany przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 12/2009/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
Zmiany przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2010/2011 z dnia 30.11.2010 r. 

      Zmiany przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2013/2014 z dnia 17.09.2013 r. 
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