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Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

  

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007  

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół. 

2. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami z dnia 13 

czerwca 2013 r. oraz zmianach Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych 

innych ustaw z dnia z	dnia	20	lutego	2015	r.	DZ.U.	poz.	357	z	dnia	16	marca	2015	r. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013  

r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

5. Rozporządzenia MEN z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek 

kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz 

publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010  

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013  

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015 poz. 959).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 poz. 673) 

10. Inne rozporządzenia będące aktami wykonawczymi do Ustawy o Systemie 

Oświaty. 
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Integralną częścią statutu stanowią załączniki: 

1. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

2. Typy szkół w ZS. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

4. Program Wychowawczy. 

5. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

6. Regulamin odbywania zajęć z praktycznej nauki zawodu w ZS. 

7. Szkolny Program Profilaktyki. 

8. Regulamin Rady Rodziców ZS. 

9. Regulamin biblioteki szkolnej. 

9 A. Regulamin ICIM. 

10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

11. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej. 

12. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

13. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu zawodowego. 

14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych wynikających 

z indywidualnych potrzeb uczniów 

15. Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania 

16. Schemat organizacyjny ZS 

17. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole.  

18. Regulamin dyżurów szkolnych.  

19. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy ZS Mielec z policją  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: 

narkomanią, alkoholizmem, prostytucją. 

20. Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy  

w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej. 

21. Zakres działań Koordynatora ds. bezpieczeństwa 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Statut określa cele i zasady organizacji pracy w Zespole Szkół im. prof. Janusza 

Groszkowskiego w Mielcu.  

§ 2 

Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego i mieści się przy 

ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec. Skrócona nazwa ZS będzie używana w dalszej części 

dokumentów. 

§ 3 

W ZS działają szkoły publiczne w rozumieniu art. 7 oraz rozdziału 3, 5, 7, 9 Ustawy 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 

§ 4 

Organem prowadzącym ZS jest Powiat Mielecki. Organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny nad ZS jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

§ 5 

ZS jest szkołą publiczną, finansowaną na zasadach jednostki budżetowej. 

§ 6 

W skład ZS im. prof. Janusza Groszkowskiego wchodzą: 

 szkoły młodzieżowe (typy szkół w ZS załącznik 2), 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którego skład wchodzą szkoły dla dorosłych. 

Statut Centrum  Kształcenia Ustawicznego stanowi załącznik 1 do niniejszego statutu. 

Szczegółowy wykaz specjalności, profili i zawodów każdej ze szkół i jest 

nowelizowany na dany rok szkolny w zależności od dokonanego naboru, 

 warsztaty szkoleniowe. 

Cele i zadania SZ 

§ 7a. 

Szkoła winna zapewnić możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci 

i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 
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§ 7 

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować 

go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności. 

Demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności (misja szkoły). 

§ 8 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje 

się zasadami zawartymi w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach dziecka. 

Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

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

winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności [Wstęp z ustawy o systemie oświaty]. ZS 

realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

z późń. zm., przepisach wydanych na jej podstawie, oraz w statucie. 

§ 9 

 W celu kształcenia i wychowania młodzieży ZS realizuje następujące zadania: 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

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

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także nauka religii, 

zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
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językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, 

oraz zajęcia edukacyjne, o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży; wiedza o życiu seksualnym człowieka.  

1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 1a organizuje dyrektor szkoły, za 

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

rodziców. 

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

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

wolontariuszy. 

2. W zakresie działalności dydaktycznej ZS: 

 umożliwia absolwentom ZS zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej niezbędnej do 

dalszego kształcenia w szkołach policealnych lub wyższych uczelniach, 

 umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do 

wykonania zawodu, 

 umożliwia absolwentom szkół zawodowych dokonanie świadomego wyboru 

wykonywania zawodu lub podjęcia studiów w szkołach wyższych, 

 rozbudza aspiracje naukowe i gotowość do samoedukacji i autonomii intelektualnej, 

 umożliwia uczniowi realizowanie indywidualnego toku nauki. 

3. Zapobiega niepowodzeniom szkolnym poprzez: 

 dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, 

 otoczenie opieką psychologiczną uczniów rodzin zagrożonych patologią społeczną, 

bądź znajdujących się w innych trudnych warunkach, 

 organizowanie zespołów wyrównawczych i zespołów pomocy koleżeńskiej. 

4. W zakresie działalności wychowawczej ZS: 

 umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, religijnej oraz własnej 

historii i kultury przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

 przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

 kształtuje szacunek do pracy poprzez udział uczniów w życiu szkoły i środowiska na 

zasadach podmiotowości i współpracy nauczyciel – uczeń, 

 kształtuje poczucie odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska naturalnego, 
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 wyposaża ucznia w wiedzę  o seksualności człowieka i o zasadach świadomego 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, 

 uczennicy będącej w ciąży udziela urlopu oraz wszelkiej niezbędnej pomocy 

pedagogicznej, prawnej, psychologicznej, materialnej do ukończenia przez nią 

edukacji w miarę możliwości bez opóźnień. 

5. W zakresie działalności opiekuńczej: 

 ZS zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

 w pokoju nauczycielskim i salach gdzie odbywają się zajęcia wf znajdują się apteczki 

wyposażone  w środki do udzielania pierwszej pomocy, 

 porządkowanie ruchu na korytarzach szkolnych, klatkach schodowych w czasie 

przerw  odbywa się przez nauczycieli dyżurujących wg ustalonego harmonogramu 

dyżurów 

 wycieczki szkolne odbywają się po uprzednim zatwierdzeniu ich planu przez 

dyrektora lub wicedyrektora, a przygotowanego przez kierownika wycieczki godziny 

otwarcia czytelni szkolnej dostosowane są do potrzeb uczniów. 

6. Formy opieki nad uczniami: 

 rozpoznanie warunków rodzinnych, zdrowotnych i materialnych przez wychowawcę 

i pedagoga, 

 otoczenie szczególną opieką uczniów z zaburzeniami psychofizycznymi 

i niedostosowanych społecznie, 

 udzielenie pomocy materialnej w przypadkach losowych lub szczególnie trudnej 

sytuacji finansowej, 

 w celu przeciwdziałania agresywnym zachowaniom uczniów oraz przejawom 

patologii (palenie papierosów, picie alkoholu, handel środkami odurzającymi) zostaje 

wzmocniona  kontrola przez nauczycieli, a osoby obce przebywające na terenie szkoły 

są legitymowane. 

7. Zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły wykonują nauczyciele, wychowawcy oraz 

pedagog szkolny. 

8. Uczniowie i rodzice mogą wpływać na dobór lub zmianę nauczyciela wychowawcy  

w razie sytuacji konfliktowej, która uniemożliwia dalszą współpracę z klasą po 

wyczerpaniu innych środków zaradczych. Uczestnicy postępowania w sytuacji 

konfliktowej: dyrektor, wicedyrektor nadzorujący nauczyciela, strony konfliktu (uczniów 
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jako stronę konfliktu może reprezentować nie więcej niż dwóch rodziców), pełnomocnicy 

stron po jednej osobie wg wyboru (nauczyciel, nauczyciel związkowiec, pedagog lub inna 

osoba spośród pracowników ZS). 

8.  Postępowanie  opisane w § 9 pkt. 7 zostaje rozstrzygnięte decyzją  Dyrektora ZS. 

 

Rozdział II 

Organy ZS i zakres ich działania 

 

§ 1 

Organy w ZS: 

Dyrektor ZS 

Rada Pedagogiczna 

Samorząd Uczniowski 

Rada Rodziców 

Samorząd Słuchaczy 

§ 2 

Dyrektor ZS realizuje zadania wynikające z ustawy „O systemie oświaty”, ustawy „Karta 

Nauczyciela”, „Kodeks Pracy”, a także innych obowiązujących przepisów prawnych. 

§ 3 

Do zadań Dyrektora ZS,  w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą, należy: 

 ustalenie organizacji pracy szkoły, zwłaszcza rozkładu zajęć lekcyjnych, terminów 

konsultacji i sesji egzaminacyjnych, 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez: 

a) zapewnienie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym 

warunków do: 

 realizowania podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 

 uczestnictwa w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

 realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych, 

 zapewnienie szkole kwalifikowanej kadry nauczycielskiej 

 udzielanie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym szkoły 

pomocy i instruktażu w realizacji zadań statutowych oraz inspirowaniu ich do innowacji 

pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, 
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 udzielenie nauczycielom pomocy i instruktażu w realizacji programów nauczania. 

b) diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych we wszystkich sferach działalności szkoły lub placówki, 

w szczególności w zakresie: 

 realizacji zadań, o których mowa w pkt. a, 

 osiąganych wyników nauczania i wychowania, 

 przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

 przestrzegania praw ucznia oraz praw dziecka, 

 odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

 zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

 dokonywanie oceny pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych - według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

 opracowanie projektu organizacyjnego szkoły, 

 przyjmowanie uczniów  do szkół oraz podejmowanie decyzji w zakresie zmiany przez 

nich toku nauki, 

 stwarzanie warunków umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły, 

 podejmowanie i wydawanie decyzji regulujących pracę wewnętrzną ZS, a także 

w sprawach kadrowych i finansowo-gospodarczych wynikających z ustaleń struktur 

i innych zarządzeń, upoważnień władz oświatowych oraz prawa państwowego, 

 skreślenie ucznia  z listy uczniów na podstawie uchwały RP, 

 wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 4 

Do zadań  dyrekcji ZS  w zakresie organizacji pracy należy: 

 kierowanie działalnością ZS, 

 reprezentowanie ZS na zewnątrz, 

 kierowanie pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

 realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji. 

(Dyrektor ma możliwość wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, o ile 

uchwała ta jest sprzeczna z prawem), 

 dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym ZS oraz odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, 
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 wystawianie dokumentów urzędowych dla uczniów (dyplomy, świadectwa,          

zaświadczenia) w myśl obowiązujących aktów prawnych, 

 ustalanie w ramach rzeczowego wykazu akt - wykazu akt obowiązujących w ZS (Dz. 

Urz. MEN z 1991 r. Nr 7 poz. 33), 

 egzekwowanie przestrzegania przez uczniów pracowników ustalonego w ZS 

porządku, estetyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami 

„Kodeksu Pracy”, 

 organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

 ustalanie wewnętrznego regulaminu pracy i przydziału czynności pomiędzy osoby 

sprawujące funkcje kierownicze, 

 ustalenie przydziału czynności dla pracowników nie będących nauczycielami, 

 ustalenie zastępstwa podczas swojej nieobecności oraz zakresu kompetencji 

(uprawnień) osoby zastępującej, 

 współdziałanie i wykonywanie swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Wojewódzkim 

i Powiatowym Urzędem Pracy, Związkami Zawodowymi funkcjonującymi w ZS 

w zakresie przewidzianym przez przepisy szczególne, 

 dokonywanie zmian i wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę. 

§ 5 

Dyrektor ZS jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami, w tym zakresie do niego należy: 

 nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę (stosunku pracy), 

 nadawanie stopni awansu zawodowego wg zasad zawartych w odrębnych przepisach, 

 powierzenie nauczycielom funkcji kierowniczych w szkole i odwoływanie ich z tych 

funkcji, 

 kierowanie nauczycieli na badania lekarskie w ramach obowiązujących przepisów 

prawa, 

 przygotowanie dokumentów dla ZUS w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 

 ustalenie stażu pracy nauczycieli i poziomu wykształcenia dla spraw płacowych, 

 przyznawanie i wypłacanie nauczycielom wynagrodzenia za pracę oraz innych 

świadczeń związanych z pracą (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, zasiłek na 

zagospodarowanie, nagrody, dodatki funkcyjne itp.), 
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 udzielanie urlopów, 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 stosowanie kar porządkowych w myśl art. 75, ust. 2 KN, 

 wydawanie świadectw pracy i opinii, 

 współdziałanie ze związkami w sprawach uregulowanych ustawą o związkach 

zawodowych, 

 reprezentowanie zakładu pracy w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunku 

pracy, 

 podejmowanie działań związanych z ochroną zdrowia pracowników, 

 ustalanie i wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego nauczycielom 

i pracownikom niepedagogicznym. 

Szczegółowe obowiązki w sprawach pracowniczych określają odrębne przepisy. 

§ 6 

W ramach pełnionych funkcji Dyrektor ZS, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę i Rady Pedagogicznej, powołuje i odwołuje: 

 wicedyrektorów, 

 kierownika praktycznej nauki zawodu. 

§ 7 

W ramach struktury organizacyjnej ZS  tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

 I wicedyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych, zastępujący dyrektora podczas 

jego nieobecności 

 II wicedyrektor ds. nauczania, wychowania i Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

 główny księgowy ZS. 

§ 8 

I Wicedyrektor  ds. administracyjno-organizacyjnych ZS kieruje pracą sekretariatu, obsługą 

inwestycyjną ZS, działalnością administracyjno – gospodarczą,  obsługą szkół, nadzoruje 

egzamin maturalny, oraz wykonuje inne zadania zawarte są w szczegółowym przydziale 

czynności. 

II wicedyrektor ds. nauczania, wychowania i Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje 

plan pracy szkoły, arkusz organizacyjny, plan zajęć, rekrutację do klas pierwszych, nadzoruje 

egzaminy zawodowe oraz wykonuje inne zadania zawarte są w szczegółowym przydziale 

czynności. 

§ 9 



 13

Ponadto w ramach struktury organizacyjnej ZS tworzy się następujące stanowiska: 

 stanowisko spraw pracowniczych 
 stanowisko kierownika szkolenia praktycznego 
 samodzielne stanowisko sekretarki szkoły do spraw kadr, 

 samodzielny referent d/s administracyjno - gospodarczy ZS, 

 pedagodzy szkolni, psycholog 

Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach podlegają Dyrektorowi ZS. 

§ 10 

Pracownik administracyjni zatrudnieni na samodzielnym wymienionych w paragrafie 9 

stanowiskach realizują zadania  d/s pracowniczych kadr odpowiada za prawidłowe 

prowadzenie spraw pracowniczych kadrowych pracowników ZS zgodnie z przydzielonym im 

zakresem czynności. 

§ 11 

Kierownik szkolenia praktycznego kieruje i nadzoruje przebieg zajęć praktycznych 

w zakładach pracy zgodnie z  przydzielonym mu zakresem czynności. 

§ 12 

Rada Pedagogiczna działa jako kolegialny organ do realizacji statutowych zadań w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki. 

§ 13 

Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem ZS na dany rok szkolny. Posiedzenia 

Rady Pedagogicznej organizowane są: 

 przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

 przed każdym semestrem, 

 po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. 

§ 14 

Terminy posiedzeń każdorazowo ustala Dyrektor ZS. 

§ 15 

Dyrektor ZS w uzasadnionych przypadkach może zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

§ 16 

 Na posiedzeniach Rada Pedagogiczna może wprowadzić zmiany do statutu ZS. Na 

posiedzeniu Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami: 

 do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora ZS,  

 do Dyrektora ZS o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 
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§ 16a 

RP ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

pracy szkoły lub placówki. 

§ 17 

Członkami Rady Pedagogicznej są: 

 Dyrektor ZS jako przewodniczący, 

 nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład ZS niezależnie od wymiaru 

czasu zatrudnienia. 

 Dyrektor ZS może powierzyć funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

wicedyrektorowi.  

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez ich przewodniczących za zgodą lub na wniosek Rady. 

§ 18 

Zebrania Rad Pedagogicznych mogą być organizowane  z inicjatywy: 

 Dyrektora ZS, 

 organu prowadzącego ZS, 

 1/3 członków Rady Pedagogicznej zgłoszonej w formie pisemnej, 

 organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§ 19 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej zebranie, jest także 

odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

§ 20 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania przy założeniu, że wszyscy 

zainteresowani zostali zaproszeni. 

§ 21 
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Dyrektor ZS wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, informując o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 22 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady, spraw, które mogą naruszać dobra osobiste słuchacza, ucznia lub 

rodziców, a także nauczycieli i pracowników ZS.  

§ 23 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do: 

 współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania, 

przestrzegania przepisów prawa oświatowego oraz zarządzeń Dyrektora,  

 czynnego uczestnictwa we wszystkich  zebraniach i pracach Rady,  

 realizacji uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia,  

 składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.  

§ 24  

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant 

i przewodniczący Rady. Członkowie Rady Pedagogicznej obecni na posiedzeniu mają 

obowiązek zapoznać się z protokołem oraz mają prawo wnoszenia uwag do 

Przewodniczącego Rady. Książka protokołów jest do wglądu u przewodniczącego Rady. 

Protokół z poprzedniej Rady jest zatwierdzony na kolejnej Radzie Pedagogicznej. 

 

§ 25  

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

§ 26 

W sprawach nieobjętych powyższymi postanowieniami (dotyczącymi RP) obowiązują 

rozstrzygnięcia i decyzje uchwalone przez RP, przy zachowaniu wymogu uprawniającego do 

podejmowania uchwał. 

§ 27 

Samorząd Uczniowski jest prawnym reprezentantem wszystkich uczniów szkół 

młodzieżowych działając w ramach ZS.  

§ 28 

Samorząd uczniowski realizuje następujące zadania:  
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organizuje społeczność uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych 

i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły, 
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 przedstawia władzom ZS (Dyrektorowi lub Wicedyrektorom) opinie i potrzeby 

koleżanek i kolegów, spełnia rolę rzecznika interesów ogółu społeczności uczniów, 

 współdziała z władzami ZS w zapewnieniu uczniom właściwych warunków do nauki, 

 dba o sprzęt i urządzenia szkolne, 

 organizuje uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz ZS i środowiska, 

 dla uczniów mających trudności w nauce organizuje pomoc koleżeńską w tym 

zakresie, 

 rozstrzyga spory miedzy uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami 

i nauczycielami, zgłasza zaistniałe konflikty dyrekcji lub radzie pedagogicznej za 

pośrednictwem wychowawcy, 

 dba o dobre imię i honor ZS, kultywuje i wzbogaca jego tradycję. 

§ 29 

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi ZS wnioski  

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

praw uczniów takich jak: 

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

wymaganiami, 

 prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

 prawo redagowania i wydania gazetki szkolnej, 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem, 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 30 

Przy  ZS  im. prof. Janusza Groszkowskiego  działa Rada Rodziców. Rada Rodziców działa 

na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami z dnia 13 

czerwca 2013 r.  ze zmianami w Ustawie  o Systemie Oświaty z dnia z dnia 20 lutego 

2015 r. DZ.U. poz. 357 z dnia 16 marca 2015 r. 

§ 31 
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Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców i uczniów. Rada współpracuje 

z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, organizacjami społecznymi działającymi w szkole 

oraz samorządem uczniowskim. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego 

planu pracy zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. 

§ 32 

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub/i Dyrektora ZS z wnioskami 

i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je 

zgodnie  z postanowieniami  regulaminu swojej działalności.  

Organizacje, cele i zadania Rady Rodziców określa regulamin rady. 

§ 33 

Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

obejmują prawa rodziców do: 

 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie i szkole 

danego typu, 

 zapoznania z przepisami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

przeprowadzania egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych, 

 zapoznania z przepisami w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów z nauki 

zawodu, kwalifikacyjnych i przygotowania zawodowego oraz egzaminu maturalnego 

w klasach programowo najwyższych, 

 uzyskania informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka, 

 informowania przed klasyfikacją o przewidywanej ocenie niedostatecznej, 

 uzyskiwania porad i pomocy w sprawach pokonywania trudności w nauce, 

 wyrażania i przekazywania organom nadzorującym szkołę swoich opinii o pracy 

szkoły. 

Stałe spotkania z rodzicami wychowawca klasy organizuje dwa razy w semestrze (półroczu). 

Doraźne spotkania odbywają się w zależności od potrzeb w czasie ustalonym przez 

wychowawcę i rodziców. 

Zasady informowania rodziców ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej zawarte są  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (załącznik 3). 

Tryb i sposoby przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających 

i poprawkowych są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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Tryb i sposoby przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego, egzaminów 

kwalifikacyjnych i nauki zawodu są zawarte w załączniku nr 13. 

§ 34 

Organy ZS mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich 

kompetencji określonych w Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze 

zmianami z dnia 13 czerwca 2013 r. oraz zmianami w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 

z dnia 20 lutego 2015 r. DZ.U. poz. 357 z dnia 16 marca 2015 r. oraz przepisami 

szczególnymi. 

§ 35 

W zakresie współdziałania organów ZS: 

 Dyrektor lub na jego polecenia kompetentni pracownicy informują wszystkie organy 

o zmianach przepisów regulujących pracą w szkole, 

 Dyrektor zapewnia swobodne działanie i podejmowanie uchwał pozostałym organom 

w granicach kompetencji określonych w ustawie i niniejszym statucie, 

 Dyrektor dba o autorytet organów ZS i  inspiruje do działań efektywnych dla dobra 

szkoły, 

 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Samorządu Słuchaczy mogą przedstawić 

organom szkoły opinie i potrzeby społeczności uczniowskiej, słuchaczy spełniać 

wobec tych organów rolę rzecznika interesów uczniów lub słuchacza, 

 Samorządy uczestniczą w stanowieniu przepisów wewnątrzszkolnych, które dotyczą 

życia społeczności uczniowskiej i słuchaczy. 

§ 36 

Sprawy sporne występujące między organami ZS rozstrzyga Dyrektor, a w przypadku gdy 

stroną sporu jest Dyrektor - Starosta Powiatu  Mieleckiego. 

Każdy organ szkoły jest obowiązany do bieżącej informacji innych organów 

o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

 

 

Rozdział III 

Organizacja pracy ZS 

§ 1 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny ZS opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez organ 
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prowadzący szkołę. Arkusz organizacyjny sporządza się na podstawie obowiązujących 

planów nauczania oraz planu finansowego ZS. 

Arkusz organizacyjny ZS wyszczególnia: 

 liczbę pracowników  ZS, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

 ogólną liczbę godzin z przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych. 

Arkusz organizacyjny opracowany jest raz w roku dla szkół młodzieżowych.  

§ 2 

Podstawową jednostką organizacyjną jest w szkołach młodzieżowych oddział.  

Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

§ 3 

Terminy rozpoczęcia, zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, egzaminów 

kwalifikacyjnych, egzaminów maturalnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych  

i letnich określają przepisy dot. organizacji roku szkolnego. 

§ 4 

Realizację zadań ZS wymienionych w Rozdziale I, § 3 statutu określa plan pracy ZS 

opracowywany corocznie. Projekt planu pracy ZS jest przygotowywany przez komisje 

powołane przez Dyrektora. Plan pracy ZS zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną. 

§ 5 

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych w szkołach młodzieżowych ZS określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 

przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Tygodniowy 

rozkład uwzględnia: 

 równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 

 różnorodność zajęć w każdym dniu tygodnia, 

 niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, 

chyba że program tego wymaga. 

Zajęcia obowiązkowe w szkołach młodzieżowych odbywają się przez pięć dni w tygodniu,  

w szkołach dla dorosłych zwykle w soboty i niedziele. 

§ 6 

Podstawową formą pracy są zajęcia lekcyjne w szkołach młodzieżowych.  
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Uczniowie ZS mogą korzystać z różnych form zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez 

szkołę. 

§ 7 

W ZS obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone są 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych z późniejszymi zmianami. 

§ 8 

ZS przeprowadza egzaminy  potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie  

z rozporządzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. 

§ 9 

W ZS działają Komisje przedmiotowe, których zadaniem jest doskonalenie wychowawczych  

i merytorycznych umiejętności nauczycieli w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem 

i kształceniem uczniów. 

Ramowy zakres działania Komisji obejmuje: 

 adaptację programów - opracowania materiałów pomocniczych i instruktażowych dla 

uczniów,  

 udzielenie pomocy metodycznej i innej nauczycielom nowo zatrudnionym, 

 przeprowadzenie olimpiad, konkursów, turniejów dla uczniów i słuchaczy,  

 opracowywanie propozycji zagadnień na ustny egzamin maturalny z języka polskiego, 

 propagowanie nowości wydawniczych, 

 wymiana doświadczeń i kształcenie w ramach WDN, 

 wykonywanie innych czynności wynikających z aktualnych potrzeb ZS, 

 uwzględnianie korelacji międzyprzedmiotowej. 

§ 10 

Kształcenie prowadzone przez ZS realizowane jest w ramach własnego samodzielnego 

budynku szkolnego, budynku warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych. W budynkach ZS  

znajdują się: 

 sale dydaktyczne, 



 22

 pracownie, 

 biblioteka i czytelnia, 

 sale gimnastyczne, 

 pokój nauczycielski, 

 pomieszczenia administracyjno - biurowe i gospodarcze, 

 archiwum, 

 szatnie, 

 pracownie szkolenia praktycznego, 

 pracownie specjalistyczne, 

 bufet szkolny, 

 zaplecza ze sprzętem dydaktycznym. 

§ 11 

W ZS funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji zadań statutowych. Zasady 

funkcjonowania biblioteki określa odrębny regulamin (załącznik 9). 

Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów 

 i słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości popularyzacji wiedzy o regionie. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie  

i słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice na podstawie czytelniczych 

kart/kont swoich dzieci. 

Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń i umożliwia:  

 gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

 korzystanie z księgozbioru podręcznego, udostępnianego w czytelni, która 

funkcjonuje  w wydzielonym pomieszczeniu 

 wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki, 

 korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej na zasadach 

określonych odrębnym regulaminem (załącznik 9A) 

Godziny otwarcia biblioteki są wywieszone na drzwiach wejściowych do biblioteki 

i zamieszczone na szkolnej stronie www. Czas pracy biblioteki i czytelni jest corocznie 

dostosowywany do tygodniowego planu zajęć, tak aby umożliwić użytkownikom stały dostęp 

do zbiorów. 

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjno-

techniczne.  
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W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz: 

 udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni, oraz inne materiały potrzebne uczniom, 

słuchaczom szkół dla dorosłych, pracownikom szkoły i rodzicom 

 prowadzi dział pedagogiczny, udostępniając nauczycielom materiały niezbędne 

w procesie wychowawczo-dydaktycznym 

 udziela potrzebnych czytelnikom informacji, 

 udziela porad przy wyborze lektury, 

 opiekuje się zespołami słuchaczy współpracujących z biblioteką i pomagających 

bibliotekarzowi w pracy, 

 informuje o nowościach wydawniczych 

 informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji 

pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych semestrach, 

 prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa i kultury. 

W ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz: 

 gromadzi i opracowuje zbiory, 

 zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem, 

 sporządza plan pracy i okresowe i roczne sprawozdania, 

 prowadzi statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki, 

 prowadzi warsztat informacyjny biblioteki 

 zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały 

audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 

Należą do nich: wydawnictwa informacyjne w księgozbiorze podręcznym, lektury 

podstawowe i uzupełniające  z języka polskiego, literatura popularnonaukowa dla 

potrzeb uczniów i nauczycieli ( w tym dział pedagogiczny), wybrane pozycje 

z literatury pięknej, czasopisma dla młodzieży, czasopisma specjalistyczne 

i pedagogiczne, pomoce multimedialne ( płyty CD, DVD, kasety VHS, laptopy, 

projektory, vizualizer). 

Obowiązki Dyrektora szkoły: 

 protokolarne przekazywanie biblioteki szkolnej nowemu pracownikowi, 

 bezpośredni nadzór nad biblioteką, 

 zapewnienie właściwych pomieszczeń, wyposażenia i środków finansowych, 

 zapewnienie warunków do doskonalenia zawodowego bibliotekarza, 

 zapewnienie fachowej obsady, zgodnie z obowiązującymi normami. 
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Obowiązki rady pedagogicznej: 

 zatwierdzanie rocznych planów pracy biblioteki, 

 zatwierdzanie regulaminu biblioteki szkolnej, 

 analiza stanu czytelnictwa uczniów. 

Obowiązki nauczycieli i opiekunów: 

 współpraca z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

 współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów, 

 znajomość zbiorów biblioteki, dotyczących nauczanego przedmiotu, 

 współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki, 

 uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki. 

Obowiązki ucznia i słuchacza: 

 przestrzeganie regulaminu biblioteki. 



 25

 

Rozdział IV 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 1 

ZS zatrudnia nauczycieli na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.  

Zatrudnieni nauczyciele muszą posiadać wymagane kwalifikacje określone przepisami 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 426). 

§ 2 

Nauczyciele zatrudnieni w ZS realizują zadania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

§ 3 

Do podstawowych obowiązków nauczycieli zatrudnionych w ZS należy: 

 rzetelne wypełnianie zadań wymienionych w Rozdziale I, § 3 Statutu, 

 prawidłowe wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych, 

 dążenie do pełnego rozwoju osobowości uczących się, 

 poszanowanie godności osobistej uczących się, 

 respektowanie praw i obowiązków uczniów, 

 kształcenie i wychowanie w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji, 

humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i wyznania, sprawiedliwości społecznej, 

szacunku do pracy, 

 dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, 

 dbanie o kształtowanie  u uczniów  postaw prorodzinnych, 

 rozwijanie i umacnianie samorządności u uczniów, 

 realizowanie zadań wynikających z arkusza organizacyjnego oraz planu pracy szkoły. 

 realizowanie obowiązujących planów nauczania, z zastrzeżeniem, że nauczyciel ma 

prawo do opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania, 

 stosowanie nowatorskich metod (nauczyciel ma prawo decydować o wyborze 

podręczników i innych środków dydaktycznych), 
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 sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczących się, 

 obiektywne ocenianie uczniów oraz informowanie o proponowanych przez siebie 

ocenach semestralnych (półrocznych) lub końcowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, wzbogacenie bazy dydaktycznej 

Centrum, 

  zachęcanie uczących się do korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz uczestnictwa 

w życiu kulturalnym, 

 wdrażanie uczących się do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 

 rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczących się - uzdolnień, 

zainteresowań i wykorzystanie ich w pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

 aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej ZS oraz w pracach zespołów 

przedmiotowych, 

 branie czynnego udziału w konferencjach metodycznych, 

 prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

 stałe doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

§ 4 

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

 poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,  

 bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i na zajęciach 

organizowanych przez szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków 

nauczycielskich w tym zakresie. 

§ 5 

Dyrektor ZS powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu 

wychowawcą w szkołach młodzieżowych. W miarę możliwości opieka ta powinna trwać 

przez cały okres nauczania w danym typie szkoły. Do obowiązków wychowawcy należy 

prowadzenie dokumentacji  klasy. 

§ 6 

Obowiązki nauczycieli wychowawców oddziału oraz sposób realizacji zadań 

wychowawczych zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczym (załącznik 4). 

§ 7 
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Nauczyciele zatrudnieni w ZS podlegają nadzorowi pedagogicznemu (hospitacji) oraz ocenie 

na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

§ 8 

W ZS są zatrudnieni, wg odrębnych przepisów, pracownicy administracji i obsługi. 

 

Rozdział V 

Zasady bezpieczeństwa uczniów w ZS 

 

§ 1. 

1. Wszyscy pracownicy ZS są odpowiedzialni za uczniów przebywających na terenie szkoły: 

od momentu ich przyjścia do placówki aż do chwili jej opuszczenia. 

2. Nauczyciele i uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły 

określonych w tygodniowym planie zajęć. Plan zajęć jest dokumentem ogólnodostępnym 

(tablica ogłoszeń, strona internetowa ZS). 

§ 2. 

1. Uczniowie powinni przebywać na terenie szkoły, czyli budynku oraz boiska szkolnego, 

podczas lekcji, zajęć dodatkowych oraz przerw pomiędzy zajęciami wynikających z planu. 

Teren szkoły jest odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony. 

2. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela dyżurnego podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Każdy nauczyciel szkoły zostaje poinformowany przez Dyrekcję ZS o miejscu i czasie 

odbywania dyżuru. Szczegółowy zakres dyżurów i ich harmonogram określa Regulamin 

dyżurów w ZS. 

4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie 

w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

§ 3. 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 

2. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

jedynie pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie 

inny nauczyciel ZS. 

3. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z sali lekcyjnej, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 



 28

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów  

i przekazanie opieki nad taką grupą jednemu nauczycielowi. 

§ 4. 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na zajęciach 

lekcyjnych i odnotowania nieobecności w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2.Jeżeli uczeń zgłosi się na swoją pierwszą lekcję do 15 minut od jej rozpoczęcia nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie. W przypadku kolejnych lekcji spóźnienie nie 

może przekroczyć 5 minut. 

3. W wyjątkowych sytuacjach ucznia można zwolnić z danej lekcji. Może to uczynić 

wychowawca lub, pod nieobecność wychowawcy, przedstawiciel kadry kierowniczej, jedynie 

po osobistym lub telefonicznym kontakcie z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia. 

 4. Zwolnienie ucznia może nastąpić także na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów 

prawnych, w którym podano dzień i godzinę wyjścia ze szkoły oraz rzeczowe uzasadnienie. 

5. Zwolnić z lekcji ucznia może także pielęgniarka lub wychowawca, w przypadku złego 

samopoczucia, po uprzednim skontaktowaniu się i uzgodnieniu z rodzicami sposobu 

zapewnieniu opieki uczniowi niepełnoletniemu.. 

6. Uczeń, który źle się poczuje w trakcie lekcji, zgłasza to nauczycielowi. Nauczyciel poprzez 

osobę innego ucznia wzywa pielęgniarkę szkolną, która decyduje o formie pomocy dziecku. 

W sytuacjach kryzysowych na lekcjach (np. zakłócanie procesu lekcyjnego) wyznaczony 

przez nauczyciela uczeń może wyjść i przekazać informację dyrektorowi, pedagogowi, 

psychologowi, wychowawcy lub pracownikowi szkoły o potrzebie pomocy lub interwencji. 

7. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego reguluje odpowiedni regulamin 

wewnętrzny ZS: Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego w ZS. 

8. Podstawą do usprawiedliwienia jest także zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie 

urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, itp. stwierdzające, że 

nieobecność ucznia wynikała z istotnych społecznie przyczyn lub nieprzewidywalnych 

zdarzeń. 

 9. Podstawą do usprawiedliwienia jest także prośba pracownika ZS zawierająca uzasadnienie 

nieobecności ucznia spowodowane przyczynami wynikającymi z prowadzonych zajęć 

dydaktycznych lub wychowawczych organizowanych w ramach statutowych zadań Zespołu. 

10. Jeżeli nieobecność ucznia trwa, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, uczeń lub jego 

rodzice mają obowiązek poinformowania wychowawcę o przyczynach powstania tej 

nieobecności. 
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11. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach i 

zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na zajęciach. Wychowawca fakt ten 

zapisuje (długopisem) w dzienniku z właściwą adnotacją, tj. delegowany, delegowana. 

Decyzję o delegowaniu uczniów poza teren szkoły podejmuje przedstawiciel kadry 

kierowniczej.  

12. Uczniowie, którzy biorą udział w akcjach charytatywnych (np. oddawanie krwi, 

wolontariat) są liczeni jako nieobecni na zajęciach, ale ich nieobecność jest usprawiedliwiona. 

13. W sytuacji, gdy uczeń pełnoletni utrzymuje się samodzielnie, może on osobiście złożyć 

oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych oraz może zakazać 

udzielania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) dotyczących postępów w nauce, 

frekwencji, itp.  

14. W sytuacji, kiedy uczeń pełnoletni pozostaje na utrzymaniu rodziców (opiekunów 

prawnych) szkoła ma prawo do przekazywania im informacji o postępach i trudnościach 

dziecka. Wynika to z art. 133 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiącego, że 

rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest 

jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. 

§ 5. 

1.W czasie wycieczek, imprez, olimpiad i konkursów odbywających się na terenie szkoły i 

poza nią, za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają organizatorzy, nauczyciele i wychowawcy 

wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Szczegółowe zasady określa Regulamin wycieczek 

Zespołu Szkół w Mielcu oraz Regulamin wyjść i wyjazdów na zawody sportowe. 

§ 6. 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne  

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami 

należącymi do tych jednostek. 

2. W trosce o bezpieczeństwo uczniów wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek 

przeciwdziałać sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. 

3. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Dyrekcji Szkoły wszelkie 

informacje o złym stanie sprzętu i urządzeń szkolnych. 

4. Pracownicy szkoły muszą reagować na każde zachowanie ucznia niosące 

niebezpieczeństwo naruszenia mienia i zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. 

5. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej ZS trwa co najmniej 2 tygodnie, Dyrektor 

dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się 
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protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje 

organowi prowadzącemu. 

6. Protokół pokontrolny określa zalecenia komisji dotyczące zniwelowania ewentualnych 

uchybień w zakresie utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  

z obiektów ZS. 

7. Szkoła posiada Plan ewakuacji ZS. Dokument ten umieszczony jest w widocznym miejscu. 

8. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach ZS przeprowadza się pod 

nieobecność w tych pomieszczeniach uczniów i nauczycieli.  

9. Pracownicy szkoły biorą udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP.  

10. Szkoła posiada monitoring obiektów szkolnych. 

11. Dyrektor ZS powołuje stanowisko Inspektora BHP. Zakres działań Inspektora BHP 

określa osobny dokument.  

12. W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa, którego wyznacza Dyrektor ZS. Zakres 

obowiązków koordynatora określa załącznik 21. 

§ 7. 

1. W ramach opieki nad uczniem Szkoła organizuje podstawową pomoc medyczną w zakresie 

profilaktyki i lecznictwa i zabezpiecza gabinet higienistki szkolnej. Zasady zatrudniania 

higienistki szkolnej określają odrębne przepisy. 

2. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w 

miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

3. Szkoła posiada Procedurę postępowania w razie wypadku w szkole. 

 

Rozdział VI 

Zasady rekrutacji uczniów ZS 

§ 1 

Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych i niniejszym statutem.  

Rekrutacja do szkół młodzieżowych odbywa się w oparciu o system naboru elektronicznego. 
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Rekrutacja do szkół zaocznych i policealnych odbywa się na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 Do klasy pierwszej szkoły, przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;  

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w 

sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.  

O przyjęciu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny 

z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie 

ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego. 

Szczegółowe kryteria przyjęć określa odrębny Regulamin Rekrutacji opracowany na każdy 

rok szkolny w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wytyczne Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty i stanowi integralną część statutu szkoły.  

Regulamin Rekrutacji zamieszczony jest w Systemie Naboru Elektronicznego oraz na 

Szkolnej Stronie Internetowej.  

Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby oddziałów za zgodą organu prowadzącego lub 

liczy oddziałów cieszących się największym wyborem kosztem rezygnacji z utworzenia 

oddziału o małym zainteresowaniu kandydatów oraz tworzenie oddziałów o dwóch 

zawodach.  

§ 2 

Rekrutacja do szkół dla dorosłych prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji 

corocznie opracowany i przedstawiony zainteresowanym.  

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 1 

Prawa i obowiązki uczniów zawarte są z Programie Wychowawczym  (załącznik 4). 

§ 2 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania (załącznik 3). 
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§ 3 

Zasady nagradzania i karania oraz konsekwencje nieprzestrzegania postanowień zawartych 

w Programie Wychowawczym znajdują się w załączniku 4. 

§ 4 

Tryb skreślania z listy uczniów zawarty jest w Programie Wychowawczym (załącznik 4). 

 

Rozdział VIII 

Działalność finansowa ZS 

 

§ 1 

ZS jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). 

§ 2 

Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzone przez ZS są 

finansowane ze środków podmiotów je zlecających w ramach działalności pozabudżetowej 

(środków specjalnych). Ponadto placówka uzyskuje dochody budżetowe z dzierżawy 

pomieszczeń, urządzeń lub wynajmu pomieszczeń lub urządzeń. 

§ 3 

Źródłami finansowania ZS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

 środki budżetowe, 

 środki pozabudżetowe (specjalne), 

 inne źródła finansowania. 

§ 4 

Preliminarz dochodów i wydatków budżetowych - roczny plan finansowy ZS jest opiniowany 

przez Radę Pedagogiczną ZS a zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. 

§ 5 

Za prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej odpowiada główny księgowy 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 

nr 157 poz. 1240). 

Dyrektor ZS jest odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie środków finansowych. 

§ 6 

Dyrektor ZS zatwierdza wydatki ze wszystkich źródeł finansowania. 
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Rozdział  IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

ZS używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 2 

ZS prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3 

ZS prowadzi dokumentację przebiegu nauczania: księga uczniów, księga słuchaczy, dzienniki 

lekcyjne, harmonogramy zajęć dla słuchaczy, arkusze ocen, protokoły postępowania 

klasyfikacyjnego i protokoły egzaminów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 

2010 nr 156 poz. 1047). 

§ 4 

ZS prowadzi rejestry wydanych świadectw, zaświadczeń i dyplomów ukończenia szkoły lub 

pozaszkolnych form kształcenia i dokształcania, legalizacji dokumentów szkolnych 

i indeksów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 5 

ZS prowadzi archiwum. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany w powyższym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna ZS i zatwierdza organ 

prowadzący. 


