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ROZDZIAŁ 1 Podstawowe informacje o Szkole
§ 1.
1. Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie zwane dalej „Szkołą”, jest publiczną szkołą
ponadpodstawową działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59), zwanej dalej „ustawą”.
2. Technikum Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w
Dzierżoniowie
3. Siedzibą Szkoły jest budynek Zespołu Szkół Nr 3 przy ulicy Słowiańskiej 6, 58-200
Dzierżoniów.
§ 2.
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200
Dzierżoniów
2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
§ 3.
1. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu
Powiatu Dzierżoniowskiego a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy.
2. Szkoła na postawie odrębnych przepisów prowadzi wydzielony rachunek dochodów.
3. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych o treści:________________
4. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści:________________
5. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej
oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Szkoła prowadzi stronę internetową pod adresem: www.zs3.info
§ 4.
1. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki oraz prawa do nauki
dla młodzieży.
2. Szkoła kształci w zawodach:
1)
Technik ekonomista – symbol zawodu 331403
2)
Technik handlowiec – symbol zawodu 552305
3)
Technik logistyk – symbol zawodu 333107
4)
Technik spedytor – symbol zawodu 333108
5)
Technik architektury krajobrazu symbol zawodu 314202
6)
Technik geodeta – symbol zawodu 311104
3. Kierunki kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym,
uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości Szkoły.
4. Czas trwania cyklu kształcenia uczniów w Szkole wynosi pięć lat.
5. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w 5-letnim technikum prowadzi się klasy
dotychczasowego 4-letniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż
do czasu likwidacji tych klas.
6. Do klas, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego 4letniego technikum.
7. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły oraz warunki i tryb przechodzenia uczniów do
Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
8. Ukończenie Szkoły daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.
4

9. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa
ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie.
10. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego, a kształcenia zawodowego zgodnie z podstawami programowymi
kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepisach.
11. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności praktyka
zawodowa mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez
pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną
jednostką.
12. Szkoła prowadzi na zasadach opisanych w rozdziale 4 niniejszego Statutu Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe w formie edukacji pozaszkolnej.

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania Szkoły oraz sposoby ich realizacji
Misja Szkoły i model absolwenta
§ 6.
1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć
oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów
Szkoły.
2. Misja Szkoły
„Ucząc wychowujemy i pomagamy uczniom”.
3. Wizja Szkoły:
„Nasza Szkoła to szkoła bezpieczna, przyjazna uczniom i rodzicom, która zapewnia każdemu
uczniowi zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz sprzyja jego rozwojowi.”
4. Absolwent Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie to obywatel Europy XXI wieku, który:
1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
3) posługuje się sprawnie językami obcymi,
4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
5. Absolwent Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie to człowiek:
1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
2) twórczo myślący,
3) umiejący skutecznie się porozumiewać,
4) umiejący stale się uczyć i doskonalić,
5) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

Cele i zadania Szkoły
§ 7.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,
dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego środowiska.
2. Głównymi celami Szkoły są:
1)
prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży
poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
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dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i
świata;
2)
zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3)
dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4)
przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5)
realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na
zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły oraz
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i
osiągniętego rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego jest:
1)
przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów,
zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie
merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej Szkoły;
2)
zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3)
kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4)
przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5)
kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w
tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
4. Celem kształcenia zawodowego jest:
1)
przygotowanie uczniów do pracy zawodowej;
2)
przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
3)
kształcenie kompetencji społecznych i personalnych;
4)
zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych;
5)
zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego
kształcenia
i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki;
6)
rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy;
7)
podniesienie umiejętności uczniów w efektywnym planowaniu kariery
zawodowej i zarządzaniu nią.
§ 8.
Do zadań Szkoły należy:
1)
zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole
oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2)
zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do
istniejących potrzeb;
3)
kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój
umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4)
realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową
kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
5)
rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w
procesie uczenia
i nauczania;
6)
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i
nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7)
organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z
zachowaniem zasad higieny psychicznej;
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8)

dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
9)
wyposażanie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych
Szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w
odrębnych przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej
uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez
umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia
Szkoły w skróconym czasie;
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do
poziomu przygotowania uczniów;
16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjnozawodowe;
17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych
form organizacyjnych nauczania;
20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez
umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami,
parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole;
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych
ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa
w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
26) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego
odbioru i wykorzystywania mediów;
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30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
31) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego,
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
33) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
34) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
35) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym.
§ 9.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i
możliwości.
§ 10.
Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość
realizacji tych oczekiwań.
§ 11.
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i
rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników i wyciąga wnioski z realizacji
celów i zadań.
§ 12.
Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy
administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogicznopsychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi
w porozumieniu z organem prowadzącym i nadzorującym placówkę.

Programy nauczania
§ 13.
1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów
zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji
przedmiotowych.
2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego
zwany dalej „programem nauczania”, dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
3. W Szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku
szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w
Technikum Nr 3.”
4. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej.
5. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, plany pracy kółek zainteresowań
zatwierdza Dyrektor Szkoły.
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny
§ 14.
1. Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem WychowawczoProfilaktycznym.
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli
wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę
Rodziców jej przedstawicieli.
3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji
wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
4. Program, o którym mowa w § 14 ust. 2, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Program WychowawczoProfilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.
5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu WychowawczoProfilaktycznego, rozumianą jak w ust. 4, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu
z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je do
zaopiniowania na zebraniach rodziców.
7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy, zaś grupę uczęszczającą na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy opiekunowi
kursu. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres
funkcjonowania klasy lub trwania kursu.
8. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie lub opiekuna kursu
na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na
pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy, pełnoletnich uczniów lub
odpowiednio wszystkich uczestników kursu w następujących przypadkach:
1)
rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy/opiekuna kursu;
2)
postępowania niezgodnego z zasadami etyki;
3)
utraty zaufania wychowanków;
4)
w innych szczególnych przypadkach.
§ 15.
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1)
realizacje przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
2)
rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3)
realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we
współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka
i rodziny;
4)
działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między
rówieśnikami;
5)
promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
6)
prowadzenie profilaktyki uzależnień.
§ 16.
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną:
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1)

nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrektora z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego
zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez
pedagoga lub psychologa szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną,
wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,
f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2)
nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych i losowych poprzez udzielanie pomocy materialnej lub
występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów a dla wybitnie
uzdolnionych uczniów do Ministra Edukacji.
3)
nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku
nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do
możliwości i potrzeb ucznia,
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych,
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
f) indywidualizację procesu nauczania.
4)
nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym statucie.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w Szkole
1.
2.

§ 17.
W Szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
Do zadań koordynatora należy:
1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów Szkoły (nauczycieli,
uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Szkole;
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w
działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i
uczniów,
5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa Szkoły i uczniów i słuchaczy;
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Szkole;
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
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3.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia
do Szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole opieki w czasie zajęć i przerw
lekcyjnych przez nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów;
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;
4) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów, rodzaju pracy;
5) zapewnienie miejsca uczniom na podręczniki i przybory szkolne;
6) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego,
7) przeprowadzanie próbnych ewakuacji (plan ewakuacji umieszczony jest w
widocznym miejscu, drogi ewakuacji są oznakowane wyraźnie i w sposób trwały);
8) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynku, placów, boisk i sprzętu szkolnego w
stanie pełnej sprawności i stałej czystości;
9) zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych, w których odbywają się zajęcia, przed
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;
12) szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie bhp i udzielania pierwszej
pomocy;
13) postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami:
a) nauczyciel oraz pracownik administracji i obsługi Szkoły natychmiast reaguje na
wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie
bezpieczeństwa uczniów,
b) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora Szkoły o
wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
4. Szkoła prowadzi rejestr wyjść grupowych, które nie są wycieczkami i odbywają się
w ciągu godzin lekcyjnych.
5.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, profilaktyki
zachowań niepożądanych oraz możliwości ustalenia sprawców czynów nagannych
w szkole prowadzony jest elektroniczny monitoring wizyjny:
1) kamery monitoringu wizyjnego są umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku
Szkolnego
2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę;
3) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora;
4) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego
upoważniona;
5) nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia
wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na
terenie szkoły lub mieniu szkolnemu;
6) rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania
prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
7) Szczegółowe zasady stosowania monitoringu określone zostały w regulaminie
monitoringu, który stanowi załącznik do Polityki Ochrony Danych.
§ 18.
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Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę, poprzez realizację przez nauczycieli i innych pracowników zadań zapisanych w
rozdziale 5 niniejszego statutu.
§ 19.
1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada
Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy, Dyrektor może
podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Szkoły.
§ 20.
Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia
podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
§ 21.
Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek
organizowanych przez nauczycieli określa „Regulamin Wycieczek”
§ 22.
Zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
zawarte są w „Regulaminie Dyżurów”.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
§ 23.
W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
§ 24.
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a
udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
§ 25.
Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1)
diagnozowaniu środowiska ucznia;
2)
rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojenia;
3)
rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości
przez ucznia;
4)
wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5)
opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów
posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów
zdolnych i z trudnościami
w nauce;
6)
prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i
rodziców;
7)
podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu
nauczycieli w tym zakresie;
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8)

wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu
informacji w tym kierunku;
9)
wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse
edukacyjne dzieci;
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
§ 26.
Celem
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
jest
rozpoznawanie
możliwości
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów, wynikających z:
1)
wybitnych uzdolnień;
2)
niepełnosprawności;
3)
niedostosowania społecznego;
4)
zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5)
specyficznych trudności w uczeniu się ;
6)
zaburzeń komunikacji językowej;
7)
choroby przewlekłej;
8)
zaburzeń psychicznych;
9)
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
§ 27.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1)
nauczyciele pracujący z uczniem;
2)
specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 28.
Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek prowadzić działania
pedagogiczne, których celem jest:
1)
rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów , w tym szczególnie uzdolnionych;
2)
zaplanowanie sposobów ich zaspokajania;
3)
realizacja zaleceń i ustaleń zespołu;
4)
dokonywanie bieżących obserwacji efektywności działań zalecanych przez zespół.
§ 29.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1)
systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w
tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu
rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
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2)

działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich
zaspokojenia;
3)
zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych;
4)
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5)
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; zajęć
socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
6)
porad, konsultacji;
7)
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
8)
klas terapeutycznych;
9)
działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej.
§ 30.
Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole
określają odrębne przepisy.
§ 31.
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w
Dzierżoniowie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami

Indywidualizacja nauczania
§ 32.
W Szkole obowiązuje szkolny system rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb
edukacyjnych uczniów.
§ 33.
1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel
edukacji przedmiotowej składa wniosek do Dyrektora Szkoły o objęcie ucznia opieką zespołu
do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i
uzdolnieniami uczniów.
4. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny
tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w rozdziale 2
Statutu Szkoły.
5. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień
i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką
nauczyciela.
§ 34.
Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1)
dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2)
dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia;
3)
przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i
umiejętności ucznia;
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4)

umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
wyposażenia i środków dydaktycznych;
5)
różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
§ 35.
1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z
podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć
edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga
zgody rodzica.
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i
oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –
wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 35.
6. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po
zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii zespołu do
spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić
dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać
ewaluacji pracy własnej,
a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych
tą formą pomocy.
§ 36.
Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to zajęcia:
1)
korekcyjno– kompensacyjne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub uczniów, u których stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w
zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
2)
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne, liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów;
3)
logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 uczniów.
2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
§ 37.
Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 38.
O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi
decyduje Dyrektor Szkoły.
§ 39.
O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły
na wniosek rodziców /pełnoletniego ucznia nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 40.
W Szkole zatrudniony jest pedagog, a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
§ 41.
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W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego Szkoła, za zgodą organu
prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej oraz pomoc nauczyciela.
§ 42.
Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i Szkolenia dla rodziców
uczniów i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści.
§ 43.
W Szkole przynajmniej raz w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu
doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności
wychowawczych. Informacja
o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą
ich realizacji poprzez ogłoszenie
w dzienniku elektronicznym „Librus” dla rodziców.

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
§ 44.
W Szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno –
pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w
oddziale ogólnodostępnym;
§ 45.
1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości
psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
§ 46.
1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie
uchwały stanowiącej, rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds.
pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do
wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca
lutego w ostatnim roku nauki w Technikum Nr 3 .
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1)
braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym,
spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
2)
psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany Szkoły.

§ 47.
Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii/orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z
głęboką dysekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem
z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
§ 48.
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Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z nauki
drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
§ 49.
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w
którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia.
§ 50.
1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z
zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub
integracyjnym po 2 godziny na ucznia.
2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie
nauczania i arkuszu organizacyjnym.
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny
czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
§ 51.
1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół ds.
pomocy psychologiczno –pedagogicznej po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny (
IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.
2. Program określa:
1)
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w Szkołach publicznych;
2)
rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących
zajęcia
z uczniem o charakterze rewalidacyjnym w przypadku ucznia
niepełnosprawnego, resocjalizacyjnym w przypadku ucznia niedostosowanego
społecznie,
socjoterapeutycznym
w
przypadku
ucznia
zagrożonego
niedostosowaniem społecznym;
3)
formy i metody pracy z uczniem;
4)
formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane;
5)
działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół ds. pomocy
psychologiczno –pedagogicznej;
6)
zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
7)
zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań
zawartych w programie.
3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
4. Zespół ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej przed opracowaniem arkusza
organizacji placówki dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje jej modyfikacji.
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§ 52.
W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
1)
korygujące wady mowy;
2)
terapii psychologicznej;
3)
inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni.
§ 53.
1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust.1 :
1)
prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z
innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia,
określone
w programie;
2)
prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;
3)
uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4)
udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi,
niedostosowanymi
społecznie
oraz
zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym.
3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust.1, lub w których nauczyciele ci
uczestniczą.
§ 54.
1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanych zgodnie z
przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Szkołach publicznych, w
warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub
absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w
warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega
w szczególności na:
1)
zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
2)
odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie
sprawdzianu lub egzaminu;
3)
zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu
danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
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niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego
kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zawarte są w
komunikatach
i informacjach wydawanych przez Dyrektora CKE.
4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub
absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową
informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu/sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w
terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 55.
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej organizowanej w Szkole.

Nauczanie indywidualne
§ 56.
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej
poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje
indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu
zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy
psychologiczno –pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu wskazanym w orzeczeniu.
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
ogólnego lub odpowiednio zawodowego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z
ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia.
6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania Dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego lub zawodowego stosownie do możliwości
psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia
zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego
bezpośrednio
z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin;
9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust.8 realizuje się w ciągu co najmniej 3
dni.
10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając
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zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy
uczestniczenia w życiu Szkoły.

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
§ 57.
Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Uczeń zdolny w Szkole
§ 58.
1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1)
udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień,
2)
wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej
samooceny i wiary w siebie,
3)
stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału
twórczego uczniów,
4)
uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań
prospołecznych,
5)
promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów
zawodowych, humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych
i obejmują pracę:
1)
na lekcji,
2)
poza lekcjami,
3)
poza szkołą,
4)
inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowowypoczynkowe).
3. Uczeń zdolny ma możliwość:
1)
rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2)
uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,
3)
indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań
lekcyjnych
i w domu,
4)
realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1)
rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
2)
umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
3)
systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków
samodzielnej pracy ucznia w domu;
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4)

współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię
psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań
kierunkowych ucznia;
5)
składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki
lub indywidualny tok nauki.

ROZDZIAŁ 3 Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 59.
Organami Szkoły są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Pedagogiczna;
3)
Rada Rodziców;
4)
Samorząd Uczniowski.
§ 60.
Każdy z wymienionych organów w działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły.
§ 61.
1. Dyrektor Szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym Szkoły pełniącym funkcje
zarządcze.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienie określone w odrębnych
przepisach dla:
1)
kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu
administracyjnego, którym zarządza i który reprezentuje na zewnątrz;
2)
kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki
finansowej, w tym za organizowanie zamówień publicznych
3)
organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań
administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4)
Dyrektora Szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Dzierżoniowski;
5)
organu nadzoru pedagogicznego dla Szkoły.
3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie
obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust.2
4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust.2 dąży do zapewnienia
wysokiej jakości pracy Szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.
§ 62.
1. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora uprawnienia i obowiązki Dyrektora przejmuje
wicedyrektor.
2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora,
używając własnej pieczątki o treści:_______________________
3. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa
Dyrektor.
§ 63.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, który działa z mocy ustawy.
2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.
3. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane
przez Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły”
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§ 64.
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły, reprezentującym ogół rodziców w
danym roku szkolnym.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z rad oddziałowych, wybrany w
tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.
3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa „ Regulamin Rady Rodziców Szkoły”
4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich
działaniach Szkoły.
5. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje z
wnioskiem do Dyrektora we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Dyrektor w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust.5, i udziela
Radzie Rodziców odpowiedzi, w której uzasadnia swoje stanowisko. Termin 30-dniowy ulega
zawieszeniu na okres przerw w pracy Szkoły, określonych w przepisach o organizacji roku
szkolnego.
7. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej
działania, dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.
8. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w Szkole.
§ 65.
1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem Szkoły, o jakim mowa w art.86 ustawy.
2. Reprezentantami ogółu uczniów – wybieranymi na dany rok szkolny – są:
1)
trzyosobowe samorządy klasowe wyłaniane na zebraniach klasowych w
pierwszym tygodniu września
2)
Prezydium Samorządu Uczniowskiego
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa „Regulamin
Samorządu Uczniowskiego Szkoły”
4. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w Szkole oraz tworzy
warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami.
5. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów występuje z
wnioskiem do Dyrektora we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Dyrektor w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust.5, i udziela
samorządowi odpowiedzi, w której uzasadnia swoje stanowisko. Termin 30-dniowy ulega
zawieszeniu na okres przerw w pracy Szkoły, określonych w przepisach o organizacji roku
szkolnego.
7. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela – opiekuna(opiekunów) samorządu.
§ 66.
1. Działalność organów Szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
2. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
3. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy
organami Szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał
organów kolegialnych Szkoły, o ile ich treść jest jawna.
§ 67.
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami Szkoły obowiązkiem tych organów jest
dążenie do rozstrzygnięcia aa sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie
członkowie tych organów.
2. Organy uczestniczące w negocjacjach są zobowiązane do sporządzenie protokołu ze
spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół
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zawiera ustalenia z mediacji, a przypadku, gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego
rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, oprócz stron sporu otrzymuje i przechowuje w
dokumentacji Szkoły Dyrektor.
4. Sprawy sporne między organami Szkoły, których nie udało się rozstrzygnąć w trybie
określonym w ust.1, rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
5. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem jest osoba wskazana przez
Dyrektora, po zaakceptowaniu przez drugą stronę sporu.
6. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący o zaistniałym konflikcie i ustaleniach mediatora.
W razie nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia o tym zarówno organ prowadzący
Szkołę, jak i organ nadzoru pedagogicznego nad Szkołą.

ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy Szkoły
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczej
§ 68.
Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada:
1)
21 sal lekcyjnych,
2)
bibliotekę,
3)
4 pracownie komputerowe,
4)
salę gimnastyczną,
5)
siłownię, salę fitness,
6)
pracownię ekonomiczno-informatyczną,
7)
pracownię architektury krajobrazu,
8)
symulacyjną firmę handlową,
9)
pracownię wielozawodową,
10) boisko szkolne wielofunkcyjne.
§ 69.
Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z
uwzględnieniem tych przepisów.

§ 70.
Formy działalności dydaktyczno – wychowawczej w placówce.
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1)
obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2)
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
3)
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
4)
zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w
rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
5)
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
6)
praktyczna nauka zawodu;
7)
zajęcia prowadzone w ramach kursów kwalifikacyjnych.
2. Zajęcia w Szkole prowadzone są:
23

1)

w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to
wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2)
w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad
podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
3)
w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, religii, etyki, przedmiotów
zawodowych dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia WF-u, rozszerzenia
przedmiotów ogólnokształcących;
4)
w toku nauczania indywidualnego;
5)
w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
6)
w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
7)
w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w
wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w
cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania
fizycznego (2 godz.);
8)
w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej/międzyklasowej: obozy
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy
szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich, praktyki zagraniczne;
9)
zajęcia praktyczne mogą odbywać się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach
pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a danym zakładem pracy.
Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku powyżej 16 lat nie może
przekraczać 8 godzin na dobę. Zajęcia praktyczne z uczniami prowadzą nauczyciele
praktycznej nauki zawodu. W uzasadnionych przypadkach zajęcia praktyczne mogą
prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
§ 71.
Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, jedna 15 minut.
§ 72.
W Szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.
§ 73.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w Technikum, opisane są w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania.
§ 74.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych
planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny podlega
zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy Szkoły do 30 kwietnia każdego
roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w
tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. W arkuszu organizacyjnym podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę
nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli
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przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych,
oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych
postępowań.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych.

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i
międzyklasowych
§ 75.
1. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia
grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka;
2. Na zajęciach edukacyjnych z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w
oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym
stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów. Jeżeli w Szkole są tylko dwa oddziały
tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach
międzyoddziałowych.
4.
Minimalną i maksymalną liczbę uczniów na zajęciach w oddziale oraz w grupach
międzyoddziałowych określa organ prowadzący.
5. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie
ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale
liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
6. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu
udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
7. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
8. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.
9. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, edukacja
dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
10. Na zajęciach kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, dokonuje się podziału na grupy, jeżeli
oddział liczy 31 uczniów i więcej.
11. W Szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym
od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
12. Dyrektor opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach
prawa.

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ
§ 76.
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1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców/prawnych opiekunów lub życzenie
uczniów pełnoletnich Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Życzenie, o którym mowa w ust.1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie nie musi ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione.
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7
uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje
rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w
formie zajęć międzyszkolnych.
4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na
świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki
prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch
rodzajach zajęć.
6. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w
ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5
godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
7. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego
rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec
udziału ucznia w zajęciach.
8. Zajęcia, o których mowa w ust.6 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję
ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć
§ 77.
Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego określa procedura szkolna:
1)
w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych
możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na
wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania
określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas
określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania
fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje
wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
2)
w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości
uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania
ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać
na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego
(zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „
zwolniona”.
3)
uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 78.
Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
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oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem z nauki drugiego języka obcego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 79.
1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy
komputerze, z drugiego języka obcego po spełnieniu warunków:
1)
lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, języka
obcego, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako
pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
2)
rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na
zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, języka obcego ma obowiązek
uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone
w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 80.
Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie
obowiązku szkolnego poza szkołą.
§ 81.
Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
§ 82.
Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały
okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w
przepisach prawa.

Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
§ 83.
1. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe zwane dalej w skrócie KKZ w zakresie
zgodnym z kierunkami kształcenia w Technikum Nr 3:
1)
Technik ekonomista – symbol zawodu 331403
2)
Technik handlowiec – symbol zawodu 552305
3)
Technik logistyk – symbol zawodu 333107
4)
Technik architektury krajobrazu symbol zawodu 314202
5)
Technik geodeta – symbol zawodu 311104
6)
Technik spedytor – symbol zawodu 333108
oraz dodatkowo:
1)
Technik administracji – symbol zawodu 334306
2)
Technik rachunkowości – symbol zawodu 431103
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2. Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę
programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być organizowane w dowolnych terminach w
trakcie roku szkolnego.
4. Liczba godzin kształcenia zawodowego na kursie w formie stacjonarnej nie może być
mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego, określona w podstawie programowej
kształcenia zawodowego dla danej kwalifikacji.
5. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może być
mniejsza niż 65 % minimalnej liczby godzin podanej w podstawie programowej.
6. Organizator kursu dopuszcza prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nie więcej
niż 20% ogólnej liczby godzin w formie kształcenia na odległość, z zachowaniem wymogów
prawnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019
r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Możliwość kształcenia na
odległość nie dotyczy zajęć laboratoryjnych i zajęć praktycznych.
7. Zajęcia na kursie prowadzone są w formie stacjonarnej lub zaocznej.
8. Zajęcia na kursie zorganizowanym w systemie zaocznym odbywają się raz na dwa
tygodnie – w piątki i soboty i niedziele, z tym, że zajęcia w piątki rozpoczynają się od godziny
15.00, a w soboty i niedziele od godziny 8.00.
9. Organizator kursu zastrzega prawo do zmian wskazanych w ust. 8 dni kształcenia, a w
szczególności po rozpoznaniu i potrzeb i możliwości słuchaczy.
10. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne ujęte w programie nauczania realizuje się w formie
stacjonarnej, niezależnie od formy organizacyjnej kursu, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 70 ust. 4 u.o.s.o.
11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
12. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne organizowane są w blokach 8 – godzinnych.
13. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach kształcenia zawodowego znajdujących
się w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie przy ul. Słowiańskiej 6.
14. Teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 3
w Dzierżoniowie przy ul. Słowiańskiej 6.
15. Harmonogram zajęć oraz plan zajęć opracowuje dyrektor szkoły na co najmniej 1
miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu. Słuchacze zostają zapoznani z powyższymi
dokumentami drogą elektroniczną. Dokumenty powyższe umieszcza się w formie ogłoszenia
w holu szkolnym.
16. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na podstawie
programu nauczania, dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły i zaopiniowanego
przez Radę Pedagogiczną. Program nauczania zawiera:
1)
nazwę i formę kształcenia;
2)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową
nauczania w zawodach, w zakresie której prowadzone jest kształcenie;
3)
czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
4)
wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają szczególne
uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie,
określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
17. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna kursu. Do jego obowiązków należy:
1)
założenie dziennika zajęć oraz dokonanie należnych do niego wpisów;
2)
nadzór nad prawidłowością dokumentowania
procesu kształcenia przez
nauczycieli prowadzących zajęcia na kursie;
3)
dokonywanie zestawień na potrzeby SIO, GUS oraz innych statystycznych;
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4)

zapoznanie słuchaczy z przepisami ppoż. i bhp obowiązującymi na terenie
placówki;
5)
zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami zaliczenia
kursu;
6)
wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienia słuchaczy zgodnie z zasadami
określonymi w statucie szkoły;
7)
wnioskowanie skreśleniu z listy słuchaczy na zasadach i warunkach, o których
mowa w statucie szkoły;
8)
przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz dokonanie ich rejestracji w
rejestrze zaświadczeń;
9)
bieżące rozwiązywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i
wychowawczych;
10) składanie sprawozdań na Radzie Pedagogicznej o przebiegu kształcenia,
zdawalności na egzaminach potwierdzających kwalifikację zawodową.
18. Dyrektor szkoły informuje okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na
KKZ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową
kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ;
4)
wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i
nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku
słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość.
19. Osoba podejmująca kształcenie na KKZ posiadająca:
1)
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub inny równorzędny;
2)
świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub
inny równorzędny;
3)
świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
4)
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
5)
świadectwo ukończenia liceum profilowanego;
6)
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;
7)
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
8)
potwierdzony wpis w indeksie wyższej uczelni z przedmiotu zbieżnego z
przedmiotem ujętym w wykazie planu kształcenia na kursie kwalifikacyjnym
może być zwolniona, na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły w której jest
zorganizowany kurs z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów
kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji
kształcenia na KKZ umożliwia takie zwolnienie.
20. Osoba podejmująca kształcenie na KKZ posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu
umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi
prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia
zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.
21. Podanie o zwolnienia, o których mowa w ust. 19 i 20 składa się w sekretariacie Szkoły
przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
22. Szkoła nie ubezpiecza słuchaczy w czasie trwania kursu. Słuchacz wyrażający chęć
posiadania ubezpieczenia na życie, w chwili rozpoczęcia kursu ubezpiecza się we własnym
zakresie.
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23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie
słuchaczy.
§ 84.
1. Zasady organizacji praktyk zawodowych
1)
Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego prowadzona
jest w pracowniach szkoły oraz poza siedzibą szkoły - w przedsiębiorstwach,
instytucjach państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki
praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozrządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
2)
Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma
obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu
pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią
programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas
odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez
kierownika szkolenia praktycznego. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku
odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z
programem praktyk zawodowych.
3)
Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz
doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy
wykonywaniu różnych czynności. Praktyka powinna również przygotować ucznia i
słuchacza do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i
współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy,
poszanowanie mienia, uczciwość.
4)
Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy
nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.
2. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza KKZ z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w
całości lub części, jeżeli przedłoży on podanie oraz:
a)
uzyskane przed rozpoczęciem nauki na kursie świadectwo zdanego egzaminu
na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
b)
zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w
zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej
równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego
w zakres zawodu, w którym się kształci;
c)
zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w
zawodzie, w którym się kształci, lub zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w
którym się kształci.
3. Opiekun kursu na początkowych zajęciach ze swojego przedmiotu zobowiązany jest
krótko zapoznać słuchaczy z treścią regulaminu KKZ i odzwierciedlić ten fakt stosownym
wpisem na końcowych stronach dziennika.
4. Dokumenty będące podstawą do zwolnienia z praktyk zawodowych słuchacze składają do
w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia zajęć na ręce opiekuna kursu, który przekazuje je
kierownikowi szkolenia praktycznego.
5. Na uzasadnioną prośbę słuchacza termin złożenia dokumentów będących podstawą
zwolnienia słuchacza z praktyk zawodowych może ulec przesunięciu.
6. Weryfikacji dokumentów dotyczących zwolnień z praktyk dokonuje komisja w składzie:
1)
kierownik szkolenia praktycznego
2)
wicedyrektor szkoły
3)
przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych
7. Wyniki weryfikacji wpisuje kierownik szkolenia praktycznego do dziennika zajęć kursu.
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8. W przypadku zwolnienia słuchacza z części lub całości obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania należy wpisać
odpowiednio: „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „ zwolniony w części
z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
9. Na okres praktyki wymagane jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
10. Słuchacz szkoły zgłasza Kierownikowi szkolenia praktycznego dane zakładu, w którym
odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem.
11. Do umowy dołączony jest program praktyki.
12. Wypełnione dzienniczki wraz z umowami i zaopiniowaną praktyką oraz z
wystawioną oceną słuchacz składa do kierownika szkolenia praktycznego w terminach nie
później niż ogłoszonych w organizacji pracy szkoły.
13. Oceny z praktyk zawodowych wpisuje do dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki)
kierownik szkolenia praktycznego przed dokonaniem klasyfikacji.
14. Osoba podejmująca kształcenie na KKZ posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu
umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi
prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia
zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.
15. Podanie o zwolnienie składa się w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych.

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
§ 185.
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Szkoła prowadzi dokumentację wymienioną w ust.1 w formie elektronicznej.
3. W Szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
1)
Teczkę wychowawcy klasy
2)
Ewidencję KIPU,
3)
Dziennik Kursu Kwalifikacyjnego Zawodowego.
4. Dokumentacja, o której mowa w ust.3 pkt.1 zawiera między innymi:
1)
listę uczniów w oddziale;
2)
plan pracy wychowawczej na I i II semestr;
3)
sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w
poszczególnych semestrach szkolnych;
4)
życzenie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów o organizację
nauki religii/etyki;
5)
sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w
rodzinie;
6)
zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
7)
zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w zajęciach wyrównawczych,
socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanej przez szkołę;
8)
listę obecności rodziców na zebraniach;
5. Dokumentacja procesu kształcenia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym obejmuje:
1)
program nauczania;
2)
dziennik zajęć;
3)
protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
4)
ewidencję wydanych zaświadczeń.
6. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 5 pkt.4, zawiera:
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1)

imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano
zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer
dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2)
datę wydania zaświadczenia;
3)
numer zaświadczenia;
4)
potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
7. Dziennik zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym prowadzony jest w formie
elektronicznej i zawiera:
1)
imiona i nazwiska słuchaczy KKZ;
2)
liczbę godzin zajęć;
3)
tematy zajęć;
4)
wykaz obecności słuchaczy.

Organizacja wychowania i opieki
§ 86.
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb i szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników
Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w
wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
3. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów i
rodziców oraz Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań
wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają
na celu przygotować ucznia do:
1)
pracy nad sobą;
2)
bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3)
bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność,
samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm,
pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką,
szacunek dla starszych, tolerancja;
4)
rozwoju samorządności;
5)
dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6)
budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
7)
tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne
reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności
szkolnej.
5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się
następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:
1)
zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2)
szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3)
umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej,
lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4)
zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,
członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;
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5)

posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania
ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6)
jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7)
zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości,
8)
chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
9)
umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
6. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny zespoły wychowawców
(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.
Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1)
poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2)
przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3)
wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4)
pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5)
strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w
klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) określenie praw i obowiązków w klasie, Szkole.
6)
budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w
podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
h) kronika klasowa, strona internetowa itp.
7)
strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8)
promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z
ochroną zdrowia.
9)
preorientacja zawodowa.

Działania Szkoły w zakresie wolontariatu
§ 87.
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach działalności
Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u
uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
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3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu Szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej
pomocy uczniowskiej na terenie Szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w
działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
4. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu
wolontariatu Szkoła:
1)
nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z Radą Rodziców organizacjami
i instytucjami;
2)
zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza;
3)
pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez Szkołę.
5. Zadania, o których mowa w ust.4 wykonuje szkolny koordynator wolontariatu uczniów
w oparciu o opracowany plan pracy.
6. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez Szkołę
wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.
7. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa w drodze
uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu
oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

Współpraca z rodzicami
§ 88.
1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły realizowane
jest poprzez:
1)
pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i
wychowawczych przez zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu
trudności związanych z wychowaniem dziecka;
2)
doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, dziennik Librus, e-maile,
telefonicznie, biuletyn szkolny, stronę internetową, inne materiały
informacyjne.
3)
pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań Szkoły przez:
a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
b) inspirowanie rodziców do działania,
c) wspieranie inicjatyw rodziców,
d) wskazywanie obszarów działania,
e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców.
4)
włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady
Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla Szkoły
decyzji.

Działalność innowacyjna i eksperymentalna
§ 89.
1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
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3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust.1, nauczyciel przedstawia
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych.

Praktyki studenckie
§ 90.
1. Zespół Szkół Nr 3 może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie)
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego
zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za
dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.

Biblioteka
§ 91.
1.

Biblioteka jest:
1)
interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w
zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie
pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
2)
ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i
obsługi, rodzice oraz absolwenci. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów
bibliotecznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
3. Zadaniem biblioteki jest :
1)
gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów
bibliotecznych;
2)
obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej
prowadzenie działalności informacyjnej;
3)
zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i
informacyjnych;
4)
podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i
medialnej;
5)
wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
6)
przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania
uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
7)
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
8)
kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
9)
organizacja wystaw okolicznościowych.
4. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz
instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz
wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki
przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli
określonych usług bibliotecznych określa Regulamin Biblioteki.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i
planie pracy biblioteki.
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8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i
innych ofiarodawców.

Zespoły zadaniowe w Szkole i zasady ich pracy
§ 92.
1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: wychowawców, przedmiotowe,
problemowo – zadaniowe, zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a
dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.
§ 93.
1. Zadania zespołu wychowawców to:
1)
analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być
zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców
oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły;
2)
ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3)
ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów.
2. Zespół spotyka się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów
wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
§ 94.
1. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1)
Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących;
2)
Komisja Języków Obcych;
3)
Komisja Przedmiotów Zawodowych;
4)
Komisja Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia;
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają
przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3. Zadania zespołu to:
1)
ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór
podręczników;
2)
zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem
takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3)
ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów
porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
4)
nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów,
matury;
5)
udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
§ 95.
1. Zespoły problemowo - zadaniowe zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez
Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora
Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.
§ 96.
Zasady pracy oraz zadania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują
odrębne przepisy.
§ 97.
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1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje
szkolnego lidera WDN .

Doradztwo zawodowe
§ 98.
1. W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:
1) przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia lub zmiany zawodu, lub
ponownego wyboru zawodu;
2) przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
3) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych
związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub
koniecznością przekwalifikowania się;
4) wspomaganie rodziców w planowaniu drogi zawodowej młodzieży.
3. Szkolne doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa
zawodowego;
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom dotyczących:
a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu
przyszłych zadań zawodowych;
b) funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym i
społecznym oraz dostarczanie tym osobom wiedzy na temat instytucji i
organizacji ich wspierających;
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu
na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz
dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia;
5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;
6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i
Powiatowym Urzędem Pracy.
7) spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni;
8) realizację programów edukacyjnych, rozwijających przedsiębiorczość.
§ 99.
W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez
stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
Zadania nauczycieli
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§ 100.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1)
dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć
organizowanych przez szkołę;
2)
prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego
programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych
i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty
realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji,
formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i
poinformowanie o nim uczniów;
3)
kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
4)
dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z
ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i
światopoglądów;
5)
tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych
środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie),
dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6)
rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
7)
prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
8)
wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką zespołu d.s. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez
nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel
zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
9)
aktywny udział w pracach zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz innych do, których nauczyciel należy;
10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;
11) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i
umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o
zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania;
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań
przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
13) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,
rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
14) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
15) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
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16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz
innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w
porozumieniu z dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
17) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
18) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę
międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy,
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów KP.;
19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów.
20) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie
godności osobistej ucznia;
21) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i
rodziców;
22) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
23) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie
własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po
uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
24) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie i egzaminu maturalnego w części pisemnej;
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizować:
1)
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami
dla danego stanowiska;
2)
inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły;
3)
zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.

Zadania wychowawcy
§ 101.
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1)
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2)
inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3)
podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1)
bliższe poznanie uczniów/słuchaczy, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych,
warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2)
rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz
indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
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3)
4)
5)

wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
udział w pracach zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i
zaufania;
6)
ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
7)
pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
8)
organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do
współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
9)
realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
10) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad
wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
11) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w
powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i
sposobu udzielania im pomocy w nauce;
12) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik
uczenia się;
13) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania
trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do
prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
14) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce:
zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na
tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z
wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn
niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do
dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem
uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków
zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn
obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w
uzupełnieniu materiału;
15) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania
właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy
uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery
sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie
umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład,
czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i
inicjatyw uczniowskich;
16) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie
czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej
wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i
zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach,
olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
17) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i
zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków,
rajdów;
18) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów/słuchaczy;
19) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie
pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się
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nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz
spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi,
menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
20) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza
szkołą;
21) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach
ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
22) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych
sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z
wnioskami o udzielenie pomocy.
4. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania
kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy
nagradzania i motywowania wychowanków.
5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych
dotyczących klas:
1)
prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
2)
prowadzi teczkę wychowawcy;
3)
sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
4)
nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
5)
wypisuje świadectwa szkolne;
6)
wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z
zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady
Pedagogicznej.

Zadania pedagoga, psychologa
1.

§ 102.
Do zadań pedagoga, psychologa należy:
1)
prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
2)
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
3)
prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
4)
wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
uczniów;
5)
rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
6)
określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom;
7)
organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
8)
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem
rodziców i wychowawców;
9)
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
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10) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania;
11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu WychowawczoProfilaktycznego;
12) udział w opracowywaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
13) przewodniczenie zespołom d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
14) realizacja zadań przypisanych zespołom;
15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi
przepisami.

Zadania bibliotekarza
§ 103.
1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1)
w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni
przedmiotowych,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę
i jej zbiory,
c) zapoznawanie czytelników z komputerowym systemem wyszukiwania
informacji,
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych
zainteresowań i potrzeb,
e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej
oraz związany z nią indywidualny instruktaż,
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami
organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w
realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych Szkoły, także w rozwijaniu
kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem Biblioteki.
2)
w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) przedkładanie Dyrektorowi Szkoły projektu budżetu biblioteki,
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej
potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
d) prowadzenie ewidencji zbiorów,
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja
zbiorów,
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz
terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
i) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i
oceny stanu czytelnictwa w Szkole,
j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego
warsztatu pracy.
2. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów,
kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole
programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
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Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
§ 104.
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane Szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
Dyrektora Szkoły zgodnie z regulaminem dyżurów.
4. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie
Dyżurów.
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom
biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po
zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony
indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z
zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się
w czasie zajęć.
7. Nauczyciel zapoznaje uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych
urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami i
metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu
czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i
upewnieniu się prze prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji
elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń
dla bezpieczeństwa uczniów.
8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i
kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw
międzylekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego w Szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Wycieczek.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
1)
ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia
lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie
odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do
Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel
ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
2)
podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
3)
w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje
taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy
powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek
powiadomić Dyrektora Szkoły;
4)
nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć.
Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji
i po jej zakończeniu;
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5)
6)

uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali
lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
7)
nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
1)
zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2)
sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3)
z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4)
zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

Stanowiska kierownicze w Szkole
§ 105.
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1)
Wicedyrektor ;
2)
Kierownik Szkolenia praktycznego;
3)
Kierownik gospodarczy;
4)
Główny księgowy;
2. Dla stanowisk kierowniczych Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy przydział
czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.
3. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny
Szkoły.

Pracownicy Szkoły
§ 106.
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi i
podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.
§ 107.
1. W Szkole zatrudnia się następujących pracowników niebędących nauczycielami:
1)
pracownicy administracji;
2)
pracownicy obsługi.
2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania
Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów,
dbanie o ład i czystość.
§ 108.
1. W Szkole obowiązuje „Regulamin Pracy”, ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w
Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem.
§ 109.
W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników
Szkoły.
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ROZDZIAŁ 6 Uczeń Szkoły
Członek społeczności szkolnej
§ 110.
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony
przez zasady rekrutacji uczniów sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej.
§ 111.
Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.
§ 112.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 113.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu
lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności
Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii.

Prawa ucznia
§ 114.
Każdy uczeń ma prawo do:
1)
opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2)
maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
3)
indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4)
pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5)
zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne
oceny;
6)
jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z
zasadami WSO;
7)
życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków
społeczności szkolnej;
8)
reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9)
realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez
wychowawcę klasy;
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
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12) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły;
13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
14) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych;
16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności
odrabiania pracy domowej;
17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu
decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego
stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.

Obowiązki ucznia
§ 115.
Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna
naukę.
§ 116.
Każdy uczeń ma obowiązek:
1)
przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2)
godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
3)
systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w
obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4)
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły,
wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
5)
przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6)
troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7)
przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej
pierwszej lekcji w danym dniu;
8)
punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9)
usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w §122;
10) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów
podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
11) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole;
13) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się
wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać
środków odurzających;
15) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z
przyczyn od nich niezależnych;
16) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury.
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§ 117.
Uczniom nie wolno:
17) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o
podobnym działaniu;
18) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
19) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
20) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
21) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
22) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i
zgody zainteresowanych;
23) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach
nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły;
24) zapraszać obcych osób do Szkoły.
§ 118.
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne
zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia
szkody.
§ 119.
Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej
tradycje.
§ 120.
W ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem
rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
§ 121.
Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w
zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

Procedura zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności
§ 122.
1. W Szkole obowiązuje procedura zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na
zajęciach szkolnych.
2. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną
przyczyną losową.
3. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz
samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
4. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca
klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego
uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora Szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
5. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na
podstawie oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów, informującego o przyczynie
nieobecności.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności
w Szkole do siódmego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny)
opuszczonych zajęć edukacyjnych.
7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
47

8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest
istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w
usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust.2.
10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i
wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych
(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń
przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po
powrocie do Szkoły.
12. Zwolnienie ucznia w sytuacji nagłego zachorowania przebiega zgodnie z obowiązującą
wewnątrzszkolną procedurą.
13. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod
opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
14. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
(do 10 dnia kolejnego miesiąca).
15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
16. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.

Strój szkolny
§ 123.

1. Szkoła w zakresie swoich zadań wychowawczych zwraca uwagę na estetyczny wygląd
ucznia.
2. Codzienny ubiór szkolny i wygląd zewnętrzny ucznia powinien być zadbany, schludny
oraz pozbawiony elementów ekstrawagancji i prowokacji, to znaczy:
1) powinien mieć charakter oficjalny – klasyczny lub sportowy,
2) nie może mieć obraźliwych nadruków, prowokujących, a także propagujących
przemoc, narkotyki, satanizm, totalitaryzm i inne szkodliwe treści,
3) nie może być przeźroczysty oraz odsłaniający brzuch i plecy,
4) długość spódnic i spodni u dziewcząt powinna być co najmniej do połowy uda,
5) fryzura nie może mieć jaskrawej koloryzacji i formy świadczącej o przynależności do
subkultur młodzieżowych,
6) dopuszcza się noszenie brody i wąsów pod warunkiem, że są krótko przystrzyżone,
7) biżuteria, makijaż oraz wszelkie ozdoby powinny mieć dyskretny charakter,
3. Zabrania się wnoszenia na teren Szkoły gadżetów militarnych oraz manifestowania
przynależności do subkultur młodzieżowych.
4. W czasie lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny, obuwie
sportowe, a włosy powinny być związane lub upięte tak, aby nie przeszkadzały w
wykonywaniu ćwiczeń.
5. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren Szkoły o
charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój
galowy, to znaczy:
1)
dla dziewcząt – ciemna (szara, czarna lub granatowa) spódnica lub spodnie o
klasycznej linii i elegancka biała bluzka z rękawami lub sukienka w ww. kolorach,
2)
dla chłopców – garnitur lub ciemne (szare, czarne lub granatowe) długie spodnie o
klasycznym kroju, ciemna marynarka lub sweter oraz biała lub inna stosowna koszula.
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6. Okrycia zewnętrzne (płaszcze, kurtki) uczniowie pozostawiają w szafkach.
7. W budynku szkolnym nie nosi się na głowie czapek i kapturów.
8. W przypadku łamania przez uczniów zasad ubioru i wyglądu zewnętrznego wychowawca
klasy może zastosować wobec niego odpowiedni system kar zawartych w niniejszym
Statucie.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych
§ 124.
1. Do obowiązku ucznia w zakresie warunków korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych należy wyciszenie telefonu komórkowego przed lekcją.
2. Uczniowie mogą używać telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych
zgodnie z celami lekcji tylko na wyraźne polecenie nauczyciela lub po wyrażeniu zgody przez
nauczyciela.
3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest
zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4. Jeżeli uczeń nie wywiązuje się z ustaleń zapisanych w ust.1,2 i 3 nauczyciel:
1) nakazuje całkowite wyłączenie telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego;
2) nakazuje usunięcie nagranego obrazu lub zarejestrowanego dźwięku;
3) nakazuje zdeponowanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego na czas trwania lekcji w widocznym miejscu;
4) jeżeli uczeń nie wykona polecenia z ust. 4 pkt. 1- 3 , nauczyciel informuje
wychowawcę, a ten kontaktuje się z rodzicami oraz udziela uczniowi odpowiednią karę
statutową.

Postępowanie w przypadku naruszenia praw ucznia
§ 125.
1. W przypadku przekonania ucznia o naruszeniu jego paw uczeń zwraca się o pomoc
kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora.
2. Kiedy do naruszenie praw doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału:
1)
zapoznaje się z opinią stron;
2)
podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu
wypracowania rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie
zadowolona;
3)
w przypadku niemożności rozwiązania sporu wychowawca oraz pedagog
przekazują sprawę Dyrektorowi;
4)
w przypadku, gdy na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody
pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje
Dyrektor.
3. W przypadku, gdy uczeń uważa, że jego prawa zostały naruszone przez nauczyciela lub
innego pracownika Szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i
Dyrektora, którzy:
1)
zapoznają się z opinią stron;
2)
podejmują mediacje ze stronami sporu w celu wypracowania rozwiązania
polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
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3)

w przypadku, gdy na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody
pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje
Dyrektor.

Rzecznik Praw Ucznia
§ 126.
1. W Szkole wybierany jest Rzecznik Praw Ucznia.
2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez wszystkich uczniów spośród nauczycieli
dydaktyków w drodze tajnego głosowania.
3. Rzecznik Praw Ucznia jest powoływany i może być odwołany przez Dyrektora Szkoły w
wyniku tajnego głosowania wszystkich uczniów.
4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 4 lata.
5. Kadencja Rzecznika kończy się z chwilą powołania jego następcy.
6. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia można sprawować wielokrotnie.
7. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Konstytucji, Statutu Szkoły, Konwencji Praw
Dziecka i Karty Nauczyciela oraz w oparciu o obowiązujący w Szkole regulamin działalności
Rzecznika Praw Ucznia. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły
wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia lub nauczyciela i inicjowaniu działań
mających na celu ich ochronę.
8. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.
9. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
1)
znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.;
2)
informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
3)
interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia;
4)
udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
5)
kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych;
6)
składania sprawozdania przed Radą Pedagogiczną ze swojej działalności.
10. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
1)
swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu
postępowania;
2)
wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian
zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia;
3)
zapoznania się z opinią stron konfliktu;
4)
uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy
przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych;
5)
odstąpienia od podjęcia interwencji.
11. W swojej misji Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
12. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub
pracowników administracji szkoły.
13. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
1)
zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
2)
podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
3)
w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;
4)
ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
14. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
1)
zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
2)
podjęcie mediacji ze stronami;
3)
zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego;
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4)

wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku
trudności z rozstrzygnięciem sporu.
15. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez
siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.
16. Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią
tajemnicę służbową.

Nagradzanie uczniów oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
§ 127.
1.

Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1)
najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2)
szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3)
wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych;
4)
nienaganną frekwencję;
5)
wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1)
pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2)
pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3)
pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4)
dyplom uznania;
5)
list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6)
nagroda rzeczowa;
§ 128.
17. Nagrodzonemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub
opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.
18. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o
przyznanej nagrodzie.
19. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
20. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
21. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, rzecznik praw
ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
22. Decyzja komisji jest ostateczna.

Kary oraz tryb odwołania od kar
§ 129.
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1)
nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2)
nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3)
posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4)
zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5)
wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
2. Rodzaje kar:
1)
upomnienie wychowawcy klasy;
2)
upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły;
3)
powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu;
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4)
5)

wezwanie wraz z rodzicami na zespół wychowawczy;
skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej Szkoły.
§ 130.
Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i
stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia,
dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po
popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma
zrealizować.
§ 131.
Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
§ 132.
Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
§ 133.
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 129. ust.2
pkt.1:
1)
wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
2)
udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w §129. ust.2
pkt. 2–5:
1)
wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
2)
czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
3)
z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor Szkoły,
uczeń oraz wychowawca.
§ 134.
1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni,
w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieką prawną lub faktyczną
uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kary wymienionej w § 129 ust. 2 pkt. 3 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub
osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie
Szkoły w terminie wskazanym przez Dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub
faktyczną uczeń pozostaje.
3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty
jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i
sposobie odwołania.
§ 135.
23. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi
prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
24. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia.
25. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
26. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
27. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, rzecznik praw
ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
28. Decyzja komisji jest ostateczna.
§ 136.
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
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2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się
przewinienia określonego w § 129. ust. 1
§ 137.
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku
nienagannego zachowania.
§ 138.
Przepisów §136 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego
przeniesienia do innej szkoły.

Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły
lub skreślenia z listy uczniów
§ 139.
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę wniosek o skreślenie pełnoletniego ucznia z
listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna Szkoły wchodzącej może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury
karnego przeniesienia do innej Szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej Szkoły
podejmuje Kurator Oświaty.
3. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów, a także będące
podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej Szkoły :
1)
świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2)
rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3)
świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej
lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4)
dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5)
kradzież;
6)
wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7)
wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8)
czyny nieobyczajne;
9)
stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu
bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień statutu Szkoły mimo zastosowania
wcześniejszych środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też
wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.
5. Jeżeli absencja ucznia pełnoletniego, w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje
obowiązku szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.
6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących
środków:
1)
powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2)
udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
3)
karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).
§ 140.
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1. W Szkole obowiązuje procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego
przeniesienia do innej Szkoły:
2. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu
oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
3. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie Rady Pedagogicznej danej Szkoły.
4. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, rzecznik praw ucznia. Uczeń może się
również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
5. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy,
wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje
o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych
karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologicznopedagogicznej itp.
6. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy.
7. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
8. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje
wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
9. W przypadku niepełnoletniego ucznia Szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.
10. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują
rodzice lub prawny opiekun.
11. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub
opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
12. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w
pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
13. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających
z art. 108 k.p.a

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole
§ 141.
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i
zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez
nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1)
systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2)
uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
3)
sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są
zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły);
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4)

reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
5)
zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;
6)
niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowia lub życia uczniów.
3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w
razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe;
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je
przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły.
5. Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania
fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony
indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
§ 142.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz
innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi
na teren Szkoły sprawują: pracownik obsługi Szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych
oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku oraz podczas przerw
międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1)
podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany
jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym
wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
2)
podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z
harmonogramem dyżurów;
3)
podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i
bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:
informatyki, fizyki, chemii i inne, nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć,
opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim
uczniów.
5. Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo.
6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę
zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.
8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić
uczniów z ostatnich.
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9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik
Szkoły.
10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.
11. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
§ 143.
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć
następujące kroki:
1)
przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
2)
wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły;
3)
wychowawca wzywa do Szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i
przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z
uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje
ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział
dziecka w programie terapeutycznym;
4)
jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal z
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę ds. nieletnich);
5)
w przypadku, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z
pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok
postępowania leży w kompetencji tych instytucji;
6)
w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17
lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup
przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor
Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący
pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1)
powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2)
odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie
pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie
ani zdrowie;
3)
wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej;
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4)

zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze Szkoły. Gdy
rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole, czy
przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły/placówki;
5)
Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia
będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do Szkoły, a jest on
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma
możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia
(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się
rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
6)
jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat)
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły, to Dyrektor
Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub
sądu rodzinnego;
7)
spożywanie alkoholu na terenie Szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat,
stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie
powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1)
nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed
dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu
przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych)
ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
2)
powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję;
3)
po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i
przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1)
nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma
prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;
2)
o
swoich
spostrzeżeniach
powiadamia
Dyrektora
Szkoły
oraz
rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
3)
w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
substancję i zabiera ją do ekspertyzy;
4)
jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji.
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z
ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
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§ 144.
1. Uczeń/ słuchacz przebywający w Szkole w czasie zajęć ujętych w planie nauczania
pozostaje pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Szczegółowe zasady
bezpiecznego odbywania zajęć edukacyjnych zawarte są w regulaminach określających
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w salach lekcyjnych, pracowniach, instrukcjach
bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego
wydanych na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności:
1)
plany ewakuacji budynków umieszcza się w widocznych miejscach, w sposób
zapewniający łatwy do nich dostęp;
2)
drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały;
3)
w pomieszczeniach zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie;
4)
stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt są dostosowane do wzrostu słuchaczy
i rodzaju pracy;
5)
pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
6)
miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom
nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym
do nich dostępem;
7)
schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed
ewentualnym zsuwaniem się po nich, stopnie schodów są równe;
8)
pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pracownic,
laboratoria wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do
udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje udzielania tej pomocy;
9)
urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem;
10) przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu
wywieszone są w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi;
11) w salach lekcyjnych, pracowniach, wywieszone są w widocznym i łatwo
dostępnym miejscu regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
12) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z Regulaminem Dyżurów. Zasady
organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor
Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się o godzinie 7.50 i trwa do zakończenia zajęć
w Szkole;
13) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w
kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem
przedmiotów, których program tego wymaga;
14) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich/ słuchaczy na zajęciach
wychowania fizycznego, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających
podziału na grupy;
15) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
16) umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
17) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
18) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli
obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
19) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
20) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w
sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
21) ogrodzenie terenu Szkoły;
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22) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
23) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w
imprezach i wycieczkach poza teren placówki;
24) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
25) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych
substancji i preparatów;
26) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń,
których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
2. Bezpośrednio przed zajęciami, w trakcie przerwy i bezpośrednio po zajęciach opiekę nad
słuchaczami sprawują wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele
3. Przy organizowaniu zajęć i wycieczek poza terenem Szkoły bezpośrednią opiekę sprawują
wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, którzy zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
4. Teren placówki oraz korytarze i główne wejście do Szkoły są monitorowane.

Rozdział 7 Ceremoniał Szkoły
§ 145.
1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, posługuje się sztandarem Zespołu Szkół Nr 3 im.
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
2. Sztandar Szkoły:
1)
sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych
przez Dyrektora Szkoły nauczycieli.
2)
poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi
insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić
okrycia wierzchnie;
3)
insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z
prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
4)
sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na
zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
5)
podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga zawiązana
pod głowicą (orłem);
6)
podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu
chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
7)
sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania
sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”.
Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
8)
oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez
chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i
oburącz pochyla sztandar;
3. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się:
1) święta państwowe,
2) Dzień Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3) Dzień Edukacji Narodowej
4) Narodowe Święto Niepodległości
4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru Szkoły:
1) rozpoczęcie roku szkolnego,
2) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych,
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3)
4)
5)

pożegnanie absolwentów
zakończenie roku szkolnego,
uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru
Szkoły.
5. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach.
6. Logo Szkoły prezentuje uproszczoną nazwę Szkoły. Umieszczane jest na stronach
tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach,
życzeniach itp.

ROZDZIAŁ 8 Przepisy końcowe
§ 146.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych
§ 146.
Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane na podstawie obowiązujących i
dotyczących tych spraw odrębnych przepisów.
§ 148.
1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego
uchwalania.
2. Zmiany (nowelizacja) statutu mogą być wprowadzane na wniosek:
1)
organów Szkoły,
2)
organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w
przypadku zmiany przepisów.
3. O zmianach (nowelizacji) w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po dwóch nowelizacjach w formie
obwieszczenia.
§ 149.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………r. przyjęto do stosowania.
………………………….
/ Dyrektor/
Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik nr 1 do statutu
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